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När Scanias maskiner som ska testa nya lastbilskomponenter eller hela lastbilar, så kallade 

testriggar, inte fungerar som de ska så fanns det i dagsläget en uppfattning att problemen i 

vissa fall dels var återkommande och dels var svåranalyserade. På grund av detta ville Scania 

Tekniskt Centrum (STC) införa rotorsaksanalyser av när testriggar inte fungerade som de 

skulle. Denna studie har undersökt vad som i dagsläget behövde förändras och vad som 

möjliggjorde att rotorsaksanalyser av fallerande hos testriggarna skulle fungera så bra som 

möjligt. 

En nulägesanalys gjordes. Resultaten av denna visade på att fyra roller fanns som var 

involverade i att åtgärda fel hos testriggarna, nämligen de som äger riggarna, de som arbetar 

med underhåll av riggarna, de som utvecklar riggarna och de som är ansvariga för 

arbetsmiljön och säkerheten hos riggarna. En process map skapades för att visa hur dessa 

roller i dagsläget samverkade för att bygga testriggar och åtgärda fel hos dem. 

Resultaten av nulägesanalysen visade på att fyra övergripande faktorer påverkade huruvida 

rotorsaksanalyser skulle kunna genomföras. Den första var att ha ett väldefinierat 

standardförfarande att följa. Den andra var att det fanns en kultur som tillät att utföra 

rotorsaksanalyser. Den tredje var att bakgrundskunskap kring ett fel skulle finnas tillgänglig. 

Den fjärde var att kunna sammansätta grupper av olika typer av roller som skulle kunna 

samarbeta. Dessa fyra faktorer var de som utgicks ifrån för att redovisa saker som fungerade 

väl och saker som krävde förändring för att rotorsaksanalyser skulle fungera på bästa sätt. 

Utöver detta gavs förslag på förändringar som skulle åtgärda saker som förhindrade 

rotorsaksanalyser.  



Jag skulle vilja tacka Rita Kovordányi för handledning via universitetet och Petri Lindholm 

för handledning via Scania. Jag skulle även vilja tacka Kalle Gurén för stödet som chef på 

Scania. 

Tack även till alla som valde att ställa upp på att delta i intervjuer och observationer.  
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Scania Tekniskt Centrum (STC) är den del av Scania som arbetar med forskning och 

utveckling. På STC finns det cirka 180 maskiner som är gjorda för att testa olika nyutvecklade 

lastbilskomponenter eller hela lastbilar, så kallade testriggar. Testriggarna kan utföra 

exempelvis tester av avgaser från en ny motor, hållbarhetstester på växellådor och dylikt. 

Testriggarna är i många fall mycket komplexa tekniskt sett och när de inte fungerar som de 

ska finns det i dagsläget en uppfattning att problemen inte alltid löses på ett tillräckligt bra 

sätt. Detta orsakar fel som ingen vet vad de beror på och fel som är återkommande. Det har 

även sagts att det finns en vilja att förändra detta så att återkommande fel kan identifieras och 

åtgärdas på ett bättre sätt. 

Att riggarna uppvisar svårlösta och återkommande problem drabbar många på STC. Det finns 

ett 10-tal grupper som har som ansvar att agera som ägare till testriggarna, så kallade 

maskinägare. Maskinägarna har i sin tur beställt testriggarna från andra grupper inom STC 

som är maskinutvecklare. När testriggar inte fungerar som de ska så kontaktas ett helägt 

dotterbolag till Scania kallat Scania Maintenance som har ansvar för majoriteten av 

reparationsarbetet. Utöver detta finns det även hos alla grupper arbetsmiljöansvariga som ser 

till att arbetet vid riggarna kan ske på ett säkert och bekvämt sätt för alla anställda. Alla dessa 

roller är på något vis involverade i en testriggs liv under ett eller flera skeden och påverkas 

också av hur testriggen fungerar. Om testriggen är farlig eller obekväm att arbeta med blir den 

ett arbetsmiljöproblem, om den fallerar ofta blir det ett problem för maskinägare som inte kan 

använda riggen och för Scania Maintenance som måste reparera den. Maskinutvecklarna 

påverkas också av riggens välmående då de eventuellt kan behöva bygga om den om den inte 

fungerar tillräckligt bra. 

På grund av att problem uppstår som är svåranalyserade och inte löses tillräckligt effektivt hos 

testriggarna ville en av maskinutvecklarna på STC undersöka hur möjligheterna såg ut för att 

införa rotorsaksanalyser (översatt från engelskans Root Cause Analysis, RCA) av fallerade 

testriggar. Detta då syftet med rotorsaksanalyser är att undersöka vad för underliggande 

orsaker som ligger till grund för att ett problem uppstår och lösningen ska leda till att problem 

inte uppstår igen (Latino, Latino, & Latino, 2011). På grund av detta så genomfördes denna 

studie som undersökte hur det i dagsläget gick till när STC skulle lösa problem med att 

testriggarna fallerar, vilka faktorer i dagsläget som möjliggjorde respektive förhindrade att 

rotorsaksanalyser skulle kunna fungera och hur de identifierade problemen skulle kunna 

åtgärdas för att rotorsaksanalyser skulle kunna fungera på bästa sätt. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som skulle behövas förändras på STC för att 

möjliggöra att rotorsaksanalyser skulle kunna genomföras. Följande frågeställning 

formulerades för att uppnå syftet: 

- Vad är det som behövs förändras på STC för att rotorsaksanalyser av testriggarna ska 

gå att genomföra?  
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Fokus valdes att läggas på övergripande roller, nämligen maskinägare, underhållsavdelningen, 

maskinutvecklare och arbetsmiljö. Det analyserades alltså inte i större detalj hur arbetet inom 

dessa roller fungerade. Detta då en så pass övergripande kartläggning som möjligt med så 

många typer av roller som möjligt skulle kunna identifieras. Att undersöka arbetet inom 

grupper kunde snarare vara underlag för vidare forskning givet vad denna studie kom fram 

till. 

Då antalet maskinägare var för många för att hinna intervjua så lades istället störst fokus på 

att undersöka saker från underhållsavdelningarnas perspektiv. Detta på grund av att dessa var 

i kontakt med många olika maskinägare och således hade en uppfattning kring likheter och 

skillnader mellan olika maskinägare när det gällde reparation av testriggarna. 

 

På grund av tidsbrist så gjordes endast fyra deltagande observationer av underhållsarbetet. På 

grund av tidsbrist gjordes inte heller någon utvärdering av lösningsförslagen som togs fram. 

Det gjordes heller inte någon granskning av nulägesanalysen av någon som var mer insatt i 

domänen för att undersöka huruvida nulägesanalysen som helhet stämde väl överens med hur 

saker fungerar i verkligheten, även detta på grund av brist på tid. 

 

I bakgrunden kommer först en definition av vad en rotorsaksanalys är att klargöras, dels med 

hjälp av exempel på olika verktyg och förfaranden men även genom att undersöka hur andra 

har försökt att definiera det. I resultatet hittades även fyra faktorer som påverkar 

rotorsaksanalyser. Vad tidigare forskning och dylikt har sagt om dessa faktorer är något annat 

som kommer presenteras i bakgrunden. Till sist kommer det även presenteras vad intressenter 

är då detta var den typen av deltagare som det samlades in data från. 

 

Rotorsaksanalyser är en samling metoder som har som syfte att identifiera och eliminera 

rotorsaker. En rotorsak är en faktor som är grunden till att ett fel uppstår och om det åtgärdas 

så kan inte heller felet som upptäckts återkomma (Latino, Latino, & Latino, 2011). Ett 

exempel på detta skulle kunna vara att en lampa har gått sönder. Om ingen rotorsaksanalys 

gjorts på varför lampan gått sönder så byts denna lampa ut. Det kan dock visa sig att det inte 

var lampan i sig som var orsaken till att den gick sönder, utan t.ex. ett trasigt motstånd som 

matade lampan med för hög spänning. På grund av det går den nya lampan snabbt sönder 

igen. Om då en rotorsaksanalys skulle gjorts på detta problem så skulle rotorsaken, alltså det 

trasiga motståndet, istället hittats och bytts ut. Lampan skulle således få en längre livslängd.  

Rotorsaksanalyser har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att bestämma vilka hinder som 

finns för att kunna förbättra en miljö (Wilson, Dell, & Anderson, 1993). Rotorsaksanalyser 

har även i praktiken använts på ett lyckat sätt för att identifiera faktorer som bidrar till att 

problem uppstår (Carroll, 1998; Reason, 2004). De hjälper även utövare att tänka mer kritiskt 

kring varför något har skett (Carter, Sidebotham, Creedy, Fenwick, & Jenny, 2014) och har 

gjort miljöer mer säkra (Percarpio, Watts, & Weeks, 2008). Andra fördelar med 
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rotorsaksanalyser är att de bidrar till mer effektiv användning av resurser, gör problemlösning 

mer objektiv och kan även visa andra typer av problem som inte berör en olycka direkt 

(Wilson, Dell, & Anderson, 1993). 

Innan en utvärdering av vad som behövs förändras för att en rotorsaksanalys ska kunna 

genomföras måste det dock mer specifikt fastställas vad en rotorsaksanalys är. Nedan följer 

exempel på metoder, verktyg och dylikt som används vid rotorsaksanalyser. Sedan följer en 

sammanfattning med de gemensamma nämnare som dessa innehar, vilka andra övergripande 

definitioner som finns av vad en rotorsaksanalys är och hur dessa stämmer överens med de 

rotorsaksanalysmetoder som identifierats. 

 

För att definiera upphittade problem tydligt och att identifiera rotorsakerna till dessa problem 

finns det verktyg som hjälper till med detta, exempelvis paretoprincipen, 5W1H och 5 varför. 

För att kunna identifiera vilka problem som bör uppmärksammas mest kan paretoprincipen 

användas. Den säger att 80% av effekterna orsakade av fel i ett system härstammar från 20 % 

av alla fel som finns. Enligt paretoprincipen har alltså vissa fel har alltså en större inverkan på  

en organisation än andra. En feleffekt kan exempelvis vara stilleståndstid, och enligt 

paretoprincipen orsakas 80 % av all stilleståndstid av 20 % av felen. På grund av detta bör 

med andra ord störst fokus ligga på de 20 % av felen som är störst (Ishakawa, 1982).  

För att tydligt kunna definiera ett problem finns det ett verktyg som kallas 5W1H. När detta 

verktyg används ska frågorna ”Who?” (vem?), ”What?” (vad?), ”Where” (var?), ”When?” 

(när?), ”Why?” (varför?) och ”How?” (hur?) ställas efter en händelse för att få ut information 

om den och tydligt kunna definiera vad det är för problem som ska lösas (Rozan & Mikami, 

2006). Det kan exempelvis vara vem som upptäckte ett fel, vad felet är, var det befinner sig, 

när felet upptäcktes, varför det upptäcktes och hur det upptäcktes. 

Det finns även färdiga frågebatterier som ska hjälpa till att hitta rotorsaken till en händelse. 

Ett exempel på en sådan metod är 5 varför. När 5 varför används ska frågan ”Varför?” ett 

problem har uppstått ställas fem gånger. Syftet är att låta utövaren komma fram till de 

underliggande orsakerna till varför något skett. Ett exempel är att en bil har fått punktering. 

Varför har den fått det? För att vägen var ojämn. Varför var vägen ojämn? För att otillräckliga 

resurser lagts på vägarbete. Frågan ”Varför?” fortsätts att ställas tills en underliggande orsak 

har hittats som utövaren tror åtgärdar problemet på ett tillräckligt bra sätt. Antalet gånger som 

frågan varför behövs ställas för att hitta en tillräckligt djup underliggande orsak är ofta 5, 

vilket är anledningen till att metoden heter 5 varför. Det finns dock fall då en tillräckligt djup 

rotorsak kan identifieras med färre eller fler ”Varför?”. Ett annat syfte med 5 varför är att 

uppmuntra ett ifrågasättande när saker går fel och ge utövarna mer analytiskt djup vid 

felsökningar (Bicheno, Holweg, Anhede, & Hillberg, 2013). 
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När rotorsaksanalyser ska genomföras används ofta visualiseringsverktyg som ska hjälpa 

användarna att få en överblick av potentiella rotorsaker och hur de samspelar. Nedan följer 

exempel på sådana, nämligen Cause- and Effect Diagram (CED), Current Reality Tree (CRT), 

paretografer, träddiagram, Fault Tree Analysis (FTA) och Interrelationship Diagram (ID). 

I ett Cause- and Effect Diagram (CED) (figur 1) ska först huvudeffekten, alltså problemet som 

ska åtgärdas, ritas upp med en vågrät pil. När detta är gjort kan sedan de övergripande 

faktorerna, alltså kategorier som orsaker kan sorteras efter (t.ex. maskin, människa eller 

förfaranden) att ritas ut som pilar som pekar in i huvudeffektpilen. Dessa pilar har sedan 

mindre pilar som visar potentiella orsaker associerat med den faktorn att ritas ut (Ishakawa, 

1982). 

 

Figur 1 - Exempel på ett CED 

Ett annat sätt att kartlägga och visualisera problem är med ett Current Reality Tree (CRT) 

(figur 2). I ett CRT görs ingen skillnad på orsaker och effekter utan dessa placeras ut med 

samma typ av symboler, ofta en rektangel. Sedan sätts pilar ut mellan rutorna som ska visa att 

de hänger samman på något vis. Förhållandena läses ut som ”Om – så”, där ”om” är rutan 

som pilen går från och ”så” är rutan som pilen leder till. Fler pilar ringas in med en oval om 

bara en ruta inte räcker för att leda till en annan. De pilarna som ovalen då täcker kan ses som 

ett ”och”-villkor, eller att båda pilarna som ovalen täcker in måste vara sanna för att nå den 

rutan som pilarna pekar på. (Goldratt, 1994) 
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Figur 2 - Exempel på ett CRT 

För att visualisera paretoprincipen går det att använda paretografer (figur 3). Där väljs först en 

lämplig aspekt att basera hur felen påverkar systemet, t.ex. tid eller kostnad. Sedan 

visualiseras hur mycket tid eller vilken kostnad respektive fel har och detta sorteras sedan från 

störst till sist. Till sist görs ett linjediagram som visualiserar hur stor procent av felmängden 

som felen tillsammans har för att visa när feleffekten når 80% och vilka fel som fokus således 

bör ligga på. (Ishakawa, 1982) 

 

Figur 3 - Exempel på en paretograf som visar vilka feltyper som står för 80 % av feleffekten, nämligen feltyp 1, 2 och 3 

Det går även att visualisera potentiella orsaker med ett träddiagram (figur 4). Detta kan 

användas när det finns fler potentiella svar än 1 när 5 varför används. Det som markeras ut är 

med andra ord händelser och dessa är sammankopplade när de direkt berör varandra. (Sarkar, 

Mukhopadhyay, & Ghosh, 2013) 
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Figur 4 - Exempel på ett träddiagram 

Det finns också en visualiseringsteknik som ritas ut som träddiagram men har villkor likt ett 

CRT, nämligen Fault Tree Analysis (FTA) (Watson, 1961). I dessa så används logiska regler 

för att visa hur orsaker hör samman och leder till en händelse. Ett FTA innehar fler villkor 

än ”Om – så” och ”och” som CRT innehar. Följande extra villkor finns:  

- ”eller”-villkor – Innebär att antingen en sak eller fler saker kan ske för att leda till 

något. 

- Exklusivt ”eller”-villkor – Innebär att en av sakerna men inte båda som villkoret 

innefattar måste sker för att leda till en händelse. 

- Prioriterat ”och”-villkor – Säger att händelse måste ske i en viss ordning för att leda 

till en händelse. 

- Ärvnings-villkor – Säger att något endast kan ske om det finns någonting vid sidan av 

som är sant, t.ex. att ett visst mätvärde ska ligga på en viss nivå. 

Utöver detta är händelserna även kategoriserade i följande kategorier: 

- Extern händelse – Något som är väntat att ske som inte ses som en olycka eller något 

som behövs åtgärdas 

- Outvecklad händelse – En händelse som det inte finns tillräcklig information om 

- Villkorshändelse – En händelse som måste ske för att ett logiskt villkor ska kunna 

testas (t.ex. årstid). 

- Grundläggande händelse – Kan ses som en ”övrigt”-kategori om händelsen inte passar 

in på någon av de andra typerna. 

Det finns även ett visualiseringsverktyg som ska hjälpa användarna att inte tänka linjärt när en 

olycka har skett i en komplex domän, nämligen Interrelationship Diagram (ID) (figur 5). I ett 

sådant ritas alla potentiella problemfaktorer ut i rutor och pilar dras mellan alla faktorer som 

har någon form av kausalt förhållande. Pilarna kan gå åt ett håll eller åt båda hållen beroende 
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på hur situationen ser ut. Det finns inte heller någon klar utsatt start- eller slutpunkt (Mizuno, 

1988). 

 

Figur 5 - Exempel på ett ID 

 

Utöver verktyg som ska hjälpa utövare att hitta rotorsaker finns det även övergripande 

metoder som beskriver hur dessa verktyg skall användas. Nedan följer exempel på sådana, 

nämligen Cause and Effect Diagram with the Addition of Cards (CEDAC), Apollo Root 

Cause Analysis (ARCA), Kepner-Tregoe, Rapid Problem Resolution (RPR), 8D, Failure 

Modes and Effects Analysis (FMEA) och Change Impact Analysis (IA). 

Cause and Effect Diagram with the Addition of Cards (CEDAC) är en metod som beskriver 

hur ett CED kan skapas. När en CEDAC ska utföras ska utövaren först identifiera ett 

problemområde och med hjälp av ett fysiskt CED skapa ett kort där det står vad problemet är. 

Detta kort fästes sedan vid huvudeffektspilen på ett CED (figur 1) tillsammans med ett kort 

där det står vad definitionen är för när problemet är löst. Orsakerna till problemet ska sedan 

granskas av de som är insatta i domänen genom att de skriver ner orsakerna på kort. De 

identifierade orsakerna grupperas sedan till det CED som innehar kortet med problem och 

definition av lösning. Till sist skapas kort med potentiella interventioner som löser problemet 

som sätts ut bredvid alla orsaker som är utritade i CE-diagrammet (Fukuda, 1989). 

Apollo Root Cause Analysis (ARCA) är en metod som utnyttjar träddiagram. I en sådan 

samlas först data in om vad som skett. Insamlad data visualiseras sedan genom att bygga upp 

alla identifierade faktorer som leder till en aktion och ett förhållande som säger när faktorn 

kan leda till aktionen. Alla potentiella faktorer som leder till problem ska sedan valideras och 

bevisas och ritas sedan ut i ett träddiagram (Gato, 2003). 
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En metod som till viss del är baserad på 5W1H är Kepner-Tregoe. I en sådan ska 

rotorsaksanalys-gruppen ställa frågor såsom vem, vad, var och när ett fel har uppstått. Utöver 

detta ska det även ställas inte-frågor baserade på 5W1H för att kunna avgöra vad som inte är 

relevant för felet. När detta är gjort ska de potentiella rotorsakerna identifieras och analyseras 

för att kunna säkerställa om de verkligen är rotorsaker eller inte. (Kepner & Tregoe, 1981). 

Det krävs mycket insamling av data när denna metod utnyttjas då stort fokus är på att kunna 

basera alla potentiella orsaker i bevis (Lumsdaine & Lumsdaine, 1994). 

En metod som ofta används för att lösa IT-problem är Rapid Problem Resolution (RPR). 

Enligt denna metod ska det först utforskas hur nuläget ser ut och vilken information som finns 

som är relevant för ett problem. Sedan ska en problemlösningsgrupp skapa en gemensam 

uppfattning för vad problemet är. Steg tre är att utforska alla potentiella orsaker och analysera 

vad som kan vara rotorsaken som om det åtgärdas förhindrar att problemet återuppstår. RPR 

säger att undersökningar ska baseras på endast ett symptom, vilket innebär att all data ska 

baseras på när just ett specifikt symptom uppvisas. Data ska även vara baserad på riktiga 

händelser som skett i den riktiga miljön och inte simuleringar eller dylikt (Offord, 2011). 

En annan övergripande metod är 8D (Duffy, 2013). Syftet med denna är att med hjälp av en 

standardiserad process kunna diskutera fram varför problem sker och hur de ska åtgärdas på 

bästa sätt. Det är inte bestämt på förhand hur stegen ska utföras mer konkret, det är upp till 

den som utnyttjar metoden att bestämma hur stegen på bästa sätt görs hos dem. 8D ska alltså 

mer ses som en guide för vilka övergripande steg som bör genomföras när problem ska lösas. 

Den bestod ursprungligen av 8 steg men har sedan dess introducering fått ett 

nionde, ”Planera”. Stegen är följande: 

0. Planera – Här ska det planeras hur ett problem ska lösas och vilka resurser som kan 

krävas för detta. 

1. Använd en grupp – I detta steg ska en grupp samlas med lämplig kompetens och 

kunskap om problemdomänen. 

2. Definiera och beskriv problemet – I detta steg ska problembilden göras tydligare, 

ibland med verktyg som 5W1H. 

3. Bryt ner problemet – I detta steg ska alla steg och aktioner som krävs för att lösa ett 

problem identifieras.  

4. Bestäm, identifiera och verifiera rotorsaker – I detta steg ska en rotorsaksanalys göras, 

t.ex. med hjälp av 5 varför. 

5. Ta fram motåtgärder och skapa handlingsplan – Här ska det undersökas vad som 

måste göras för att saker inte ska uppstå igen givet vad rotorsaksanalysen kom fram 

till. 

6. Implementera och kontrollera så problemet löses av åtgärderna – I detta steg 

implementeras och testas åtgärderna i praktiken. 

7. Följ upp resultatet – Här ska det undersökas huruvida åtgärderna används och fungerar 

i praktiken och vilka eventuella saker som behövs förändras för att saker ska följas i 

praktiken, t.ex. ändrade standarder och processer. 
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8. Gratulera gruppen – Tacka alla inblandade och visa att det uppskattas att de har 

deltagit i en 8D. 

Det finns även metoder som används för att proaktivt undersöka vilka typer av fel som kan 

uppkomma och rotorsakerna till dessa. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) är en 

metod som fokuserar på detta. När en FMEA görs så undersöks först vilka möjliga fel som 

kan uppstå i en domän, vad för konsekvenser felet kan leda till och hur felet kontrolleras i 

dagsläget. Alla identifierade potentiella fels allvarlighet, hur troligt det är att de uppkommer 

och hur enkelt det är att upptäcka dem får sedan en poäng mellan 1-10, där 1 är lägst och 10 är 

högst. Dessa tre värden multipliceras för att skapa ett Risk Priority Number (RPN) vilket är 

ett värde mellan 0-1000 som säger hur pass viktigt ett potentiellt fel är att prioritera. Efter 

detta ska åtgärdsrekommendationer skapas för alla identifierade fel. Sedan ska åtgärderna 

testas och ett nytt RPN-värde ska skapas (Tague, 2004). 

Likt FMEA kan en Change Impact Analysis (IA) användas proaktivt för att diagnosticera vad 

saker kan resultera i. Till skillnad från FMEA så fokuserar en IA dock mer på förändringar 

generellt snarare än fel. När en IA används går det att identifiera faktorer som påverkas av 

förändring med hjälp av tre typer av förfaranden. Den första är att undersöka hur olika krav, 

specifikationer och designelement hänger samman och hur de måste samverka för att nå en 

förändring. Den andra är att se hur olika delar direkt påverkar varandra och hur de påverkas 

när en förändring sker. Den sista är baserad på vad experter säger påverkas eller inte i ett 

system av en viss förändring (Bohner, 1996). 

 

Givet de metoder, verktyg och dylikt som representerats i föregående avsnitt finns det vissa 

gemensamma nämnare för vad en rotorsaksanalys är. I en rotorsaksanalys används olika 

verktyg som ska hjälpa med att avgöra vilka problem som kräver rotorsaksanalyser, definiera 

problem och att ställa rätt frågor för att hitta de potentiella orsakerna. Detta görs med verktyg 

såsom 5 varför, 5W1H och paretoprincipen. En annan aspekt som genomsyrar 

rotorsaksanalyser är att visualisera och kartlägga potentiella orsaker, effekter och andra 

faktorer som är relevanta. Detta kan göras med hjälp av verktyg såsom CED, CRT, ID och 

träddiagram. 

Det finns även andra som försökt definiera vad en rotorsaksanalys generellt är. En definition 

lyder som följande: ”a structured investigation that aims to identify the true cause of a 

problem and the actions necessary to eliminate it” (Andersen & Fagerhaug, 2006, s. 12). 

Denna definition stämmer överens med de övergripande metoderna som beskrivits i avsnitt 

2.1.3, då en gemensam nämnare hos alla är att det är viktigt att kunna bevisa de orsaker som 

identifierats och att grupper med relevant kompetens ska kunna sammanställas för att hitta så 

många potentiella orsaker som möjligt. Något annat som stämmer överens med denna 

definition och några av de övergripande metoderna (exempelvis FMEA, 8D, CEDAC) är att 

de upphittade rotorsakerna ska åtgärdas. 

En annan definition har varit mer specifik än den skapad av Andersen & Fagerhaug (2006) 

sett till vad som är orsaker. Denna definition har nämnt att rotorsaksanalyser resulterar 
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i ”logically complete, evidence-based, tightly coupled chains of factors from the least 

acceptable consequences to the deepest significant underlying causes” (Latino, Latino, & 

Latino, 2011, s. 15). Denna definition får stöd av metoder som Kepner-Tregoe, FTA, RPR 

och ARCA som betonar hur pass viktigt det är att basera identifierade orsaker och hur de 

samspelar på bevis och data. 

Det finns även andra som har försökt avgränsa vad en rotorsaksanalys och ge vissa villkor för 

hur de ska definieras. Det har nämnts att rotorsaker går att likställa med något som om det 

elimineras förhindrar att ett problem återuppstår flera gånger (Wilson, Dell, & Anderson, 

1993; Rooney & Heuvel, 2004). Utöver detta har det även nämnts att rotorsaker ska kunna 

påverkas och förändras av de som ska åtgärda problemet. De ska alltså inte innefatta saker 

som inte går att påverka såsom väder (Rooney & Heuvel, 2004). Verktyg såsom 5 varför 

används också för att avgränsa vad en rotorsak är genom att ge rekommendationer på hur 

djupt det ska sökas.  

Utöver detta finns det även rotorsaksanalyser som används innan en olycka har uppkommit 

och alltså är proaktiva. Exempel på detta är FMEA och IA. Majoriteten av  

rotorsaksanalysmetoder är dock gjorda för att användas efter något har skett, t.ex. CEDAC, 

ARCA, Kepner-Tregoe, RPR och 8D. 

För att summera ska alltså en rotorsaksanalys hitta sanna orsaker till problem och eliminera 

dessa. Alla orsaker som identifieras ska även kunna sammankopplas logiskt och vara rotade i 

bevis. En sann orsak är sådant som eliminerar att ett fel återuppstår flera gånger och som kan 

påverkas i praktiken. Det är även viktigt att på förhand bestämma hur pass allvarligt 

problemet är för att kunna avgöra hur pass djupgående rotorsaksanalys som bör utföras. 

Rotorsaksanalyserna görs ofta i en grupp med all relevant kompetens som behövs för att 

identifiera orsaker och resultatet visualiseras ofta på något vis. I vissa fall ska de även leda till 

åtgärdsplaner. Rotorsaksanalyser kan även göras proaktivt även om det är vanligare med 

metoder som ska användas efter en olycka har skett. 

 

Det finns så vitt undertecknad har sett inte mycket tidigare forskning kring vad som krävs av 

en organisation för att implementera rotorsaksanalyser och utnyttja dem på bästa sätt. Några 

har dock undersökt ämnet. En bra rotorsaksanalys innehåller enligt Latino, Latino & Latino 

(2011, s. 225) ”the right combination of management support, the ideal RCA team, and proper 

application of the RCA methodology”. Det behövs alltså en kultur med en organisatorisk 

support, en grupp bestående av medlemmar med lämplig kompetens som ska samarbeta och 

ett standardförfarande som appliceras på rätt sätt För att rotorsaksanalyser ska fungera väl att 

använda. Vidare är det även viktigt att rätt data har samlats in om ett problem så att potentiella 

orsaker kan bekräftas eller dementeras baserat på bevis. Latino, Latino & Latino (2011, s. 19) 

nämner att ”It is safe to say that if we are not collecting data to validate our hypotheses, we 

are not properly conducting a comprehensive RCA”. 

Latino, Latino & Latino (2011) undersökte vidare vilka huvudsakliga anledningar som fanns 

till att rotorsaksanalyser inte användes i en organisation med hjälp av en webbenkät. I denna 

fick personer som tidigare hade utfört rotorsaksanalyser på diverse företag och organisationer 

berätta vilka de största anledningarna var till att rotorsaksanalyser var svåra att genomföra i 

deras organisationer och varför de således inte användes. Resultatet från enkäten visade att 
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den största anledningen var att det stred mot organisationens kultur att inte vilja erkänna sina 

fel, att inte vilja förändra saker och att ingen ville ta ansvar över när saker inte fungerade som 

de skulle. Det fanns även en uppfattning att de tog för lång tid och prioriterades bort. 

Resultaten från enkäten visade även att brist på standardförfaranden var en annan orsak till att 

rotorsaksanalyser inte gjordes. Enkäten bekräftade med andra ord att kultur och 

standardförfaranden påverkar utförandet av rotorsaksanalyser. 

De faktorer som Latino, Latino & Latino (2011) menade var viktiga för att genomföra 

rotorsaksanalyser har även andra nämnt är viktiga. Det har sagts att organisationen måste ha 

en kultur som har fokus på att tänka långsiktigt. Detta då rotorsaksanalyser fokuserar på 

långsiktiga lösningar som ska åtgärda återkommande problem. Det krävs också att en grupp 

med lämplig kompetens måste kunna skapas och samarbeta i en rotorsaksanalys. Det är också 

viktigt att lämplig bakgrundskunskap och data samlas in till analysen. Till sist behövs 

standardförfaranden som hjälper de involverade att utföra en rotorsaksanalys (Heuvel & 

Lorenzo, 2008). 

Det finns med andra ord enligt litteraturen fyra övergripande faktorer som påverkar om 

rotorsaksanalyser används på ett lyckat sätt. Dessa är en kultur med organisatorisk support 

som tillåter utförandet av rotorsaksanalyser, god bakgrundskunskap kring vad som har skett, 

samarbete mellan olika relevanta roller och standardförfaranden som stöttar arbetet med 

rotorsaksanalyser (figur 6). Dessa fyra faktorer kommer att presenteras mer djupgående i 

resterande avsnitt i detta kapitel. 

 

Figur 6 - Övergripande faktorer som påverkar huruvida rotorsaksanalyser kan utföras 

 

Det är viktigt att kunna spara och dokumentera tidigare gjorda rotorsaksanalysanalyser då det 

visar hur någon har gått tillväga för att lösa ett problem. Om den som tidigare löst ett problem 

då lämnar organisationen är det möjligt för de nya att kunna se hur den som tidigare löst 
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problemen har resonerat när den har undersökt olika problem, istället för att kunskapen ska 

följa med den som försvinner (Latino, Latino, & Latino, 2011). Det har även nämnts att en 

viktig aspekt av rotorsaksanalyser är att disciplinerat samla in data om en händelse. Detta för 

att säkert kunna avgöra om en potentiell orsak har varit det som ledde till ett problem (Latino, 

Latino, & Latino, 2011). 

När det gäller kunskapen till rotorsaksanalyser så finns det studier som undersökt hur lång tid 

som är lämplig att spendera på att göra stora datainsamlingar och söka efter bevis vid 

rotorsaksanalyser (Choo, 2014). Resultaten av denna studie var en U-effekt. Vad som menas 

med detta är att en viss tidsmängd i problemformuleringsfasen gör att lösningarna som 

appliceras är bättre och långsiktigt även minskar den totala tiden som spenderas att lösa 

problem men om för lång tid spenderas på detta så blir det en motsatt effekt då onödigt 

mycket tid spenderas på att definiera problem. Samma studie kom fram till att detta varierar 

från fall till fall och det finns ingen klar standard för hur mycket tid som bör spenderas på att 

formulera problem. Att det finns en risk med att göra djupa rotorsaksanalyser för ofta är även 

något som Latino, Latino, & Latino (2011) diskuterar, då de säger att ”Trying to do RCA on 

everything will destroy a company. It is overkill and companies do not have the time or 

resources to do it effectively” (s. 113). Sammanfattningsvis är det med andra ord viktigt att 

förstå när det är lämpligt att utföra rotorsaksanalyser. 

För att en grupp ska ha en god förståelse kring kunskapen kring olika medlemmars 

uppfattning om saker i en grupp kan delade mentala modeller användas. En delad mental 

modell är mentala modeller som alla inom en grupp innehar för att förstå varandras mentala 

representation och kunskap inom domänen som gruppen är involverad i (Kozlowski & Ilgen, 

2006) och ska således ge en förståelse för vad andra personer inom samma grupp gör och vad 

andra i domänen tycker om det man själv gör (Cannon-Bowers, Salas, & Converse, 1993). 

Det finns fyra typer av delade mentala modeller som deltagare i en domän kan inneha, 

nämligen (Cannon-Bowers, Salas, & Converse, 1993): 

1. Technology/Equipment model – Kunskap kring vad för verktyg och hjälpmedel som 

används av medlemmarna i en grupp. Det kan vara kunskap om hur förfaranden och 

utrustning fungerar och vad de har för begränsningar. 

2. Task mental model – Kunskap kring vad för mål, prestandakrav och potentiella 

problem som kan finnas med en uppgift som en grupp skall lösa. Det kan vara möjliga 

förfaranden för att utföra uppgifter, vad som kommer att behöva göras och om miljön 

kan sätta begränsningar. 

3. Team member model – Kunskap kring vad medlemmarna i gruppen innehar för 

kompetenser, vad deras uppfattning kring olika situationer är, vad de ogillar och gillar 

att göra och dylikt. 

4. Team-interaction model – Kunskap kring vad medlemmarna tycker om de olika 

processer och steg som kan utföras för att nå ett mål. Det kan även vara den 

gemensamma uppfattningen av vem som har vilken roll, hur man kan nå olika 

personer, hur information går mellan medlemmar och vem som innehar vilken 

information. 

Syftet med delade mentala modeller är att en grupps effektivitet ökar om en gemensam 

förståelse kring de fyra tidigare nämnda typerna av delade mentala modeller finns närvarande 
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i gruppen (Cannon-Bowers, Salas, & Converse, 1993). Tidigare forskning visar på att delade 

mentala modeller uppfyller sitt syfte, då “a shared team mental model that captures the 

structure of relations among key aspects of the team, its task and role system, and its 

environment is a key emergent cognitive structure that shapes coordination processes relevant 

to team goals and their accomplishment.” (Kozlowski & Ilgen, 2006, s. 84). Delade mentala 

modeller skapar med andra ord koordinationsprocesser som hjälper grupper att nå 

gemensamma mål.  

För att på ett effektivt sätt kunna kommunicera vad som skett till olika aktörer finns det olika 

typer av verktyg. Ett exempel är en metod inom sjukvården som heter SBAR (Leonard, 

Graham, & Bonacum, 2004). SBAR står för Situation, Background, Assessment och 

Recommendation. Dessa fyra aspekter ska tas hänsyn till när något ska förmedlas varje gång 

en incident skett. När det gäller Situation ska nuläget och vad det är som händer förmedlas. 

Background ska täcka in kontexten eller bakgrunden, t.ex. vad som skett tidigare och vad som 

kan ha triggat igång situationen. Vid Assessment ska det förmedlas vad den som rapporterar 

en incident tror är problemet och vilken diagnostik den har gjort för att komma fram till det. 

Vid Recommendation ska den som rapporterar säga vad den skulle gjort för att åtgärda felet. 

Tidigare forskning har visat att SBAR är effektivt åtminstone inom sjukvården och att den 

hjälper personer att kommunicera och ökar även kvalitén på vården (Raymond & Harrison, 

2014; Haig, Sutton, & Whittington, 2006). 

 

För att genomföra rotorsaksanalyser är det viktigt att följa någon form av struktur då det 

innebär att lösa problem på djupet. Det har nämnts att en faktor som antingen kan möjliggöra 

eller hindra en rotorsaksanalys är hur pass väldefinierade processerna är som används vid 

rotorsaksanalysen (Latino, Latino, & Latino, 2011; Doggett M. A., 2005) och att 

felsökningsfasen vid rotorsaksanalyser måste ske på ett strukturerat och standardiserat sätt 

(Andersen & Fagerhaug, 2006).  

När det gäller standardförfaranden generellt så har det även hittats att kontrollen som 

individer har över en situation ökar om det finns klara förfaranden för hur man ska gå tillväga 

(Hollnagel, 1998). Standardförfaranden hjälper system att utvecklas, kan förmedla färdigheter 

och kunskap inom en organisation, minskar antalet fel som görs och hur åtgärder av fel ska 

utföras (Amare, 2012). Standardförfaranden gör även att de som använder dem är mer 

objektiva, arbetar fortare och skapar långsiktiga lösningar (Bhote, 1988).  

 

För att kunna implementera rotorsaksanalyser är det viktigt att det finns en organisation ledd 

av personer som ständigt stöttar och kräver att de skall utföras (Latino, Latino, & Latino, 

2011). Vidare nämner även Latino, Latino & Latino (2011) och Doggett M. A. (2005) att det 

är viktigt att de högt upp i organisationen också är medvetna om hur rotorsaksanalysmetoden 

ska användas. Personer inom lokala grupper i en organisation måste också vara väl medvetna 

om hur rotorsaksanalysprocessen fungerar (Latino, Latino, & Latino, 2011; Doggett M. A., 

2005). 

När det gäller att generellt förändra beteenden i en organisation har det funnits att om de som 

styr en organisation kräver att ett visst beteende ska utföras och ständigt stöttar medarbetare 

på alla nivåer kan nya förfaranden introduceras mer effektivt (Reason, 2008; Vanthournout, 
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Noyens, Gijbels, & Bossche, 2014). Det är också viktigt att ständigt påminna personer om 

varför det är viktigt att ett beteende skall utföras för att få personer att göra något (Reason, 

2008). Ett verktyg som kan användas för att ändra beteenden organisationer är att belöna 

anställda när de gör ett visst arbete och att uppvisa klara kriterier för när belöning utdelas 

(Kerr & Slocum, 1987). Organisationer hanterar även förändringar bättre om det finns en 

kultur med huvudfokus på att ha uppsatta strategier och att vinna mot konkurrenter (Rashid, 

Sambasivan, & Rahman, 2004).  

När ett nytt förfarande ska läras ut i en organisation är det viktigt att personer har en hög 

upplevd grad av kontroll över hur förfarandet ska användas. En anledning till detta är att en 

hög upplevd kontroll ökar den inre motivationen hos personer inblandade i en organisation 

(Venkatesh & Smith, 1999). För att den upplevda kontrollen ska öka är det viktigt att de som 

ska använda ett förfarande blir ordentligt inlärda i hur det fungerar och att de ska kunna ge 

förslag på förändringar i förfarandet om det inte passar behoven (Vanthournout, Noyens, 

Gijbels, & Bossche, 2014). 

Genom att använda olika typer av interventioner tillsammans, nämligen att ersätta verktyg 

med bättre alternativ, att förbättra andra verktyg som redan finns, att använda hjälpmedel 

såsom skyltar för att kommunicera fram hur något ska utföras, att skapa policies och applicera 

ny utrustning som kan hjälpa ett förfarande så är det också möjligt att ändra en kultur (Grant 

& Hay, 2008). 

 

En viktig aspekt av rotorsaksanalyser är att skapa grupper och samarbeta. Detta då en 

rotorsaksanalys oftast görs av grupper och inte individer (Latino, Latino, & Latino, 2011; 

Doggett M. A., 2005). Studier har visat på att grupper generellt utför bättre 

problemlösningsarbete än individer (Cooke & Kernaghan, 1987) även sett till lösningarna 

som problemlösningsprocessen resulterar i (Heller, Keith, & Anderson, 1992) och att 

gruppdynamik styr hur pass effektiva rotorsaksverktyg är (Doggett M. A., 2005). Något annat 

som styr en bra rotorsaksundersökning är bra inputdata och detta blir bättre av god 

kommunikation och bra relationer mellan personer som berörs av domänen (Carroll, Rudolph, 

& Hatakenaka, 2002). 

Att jobba i grupp generellt kan även ge vissa fördelar. Det finns studier som visar att grupper 

kan uppvisa en högre grad av produktivitet än individer (Goodman, Devadas, & Hughson, 

1988) och att grupparbeten resulterar i deltagare som är mer nöjda med resultaten och 

producerar längre och mer detaljerade resultatrapporter. Samtidigt uppvisas mindre ångest och 

osäkerhet kring uppgiften som skall lösas när en grupp genomför ett arbete jämfört med 

enskilda individer (Benbunan-Fich & Hiltz, 1999). Det har även visat sig att individer 

kommer på fler idéer när de brainstormar individuellt men i grupper är idéerna som 

produceras av en brainstorm av högre kvalitet (Saad & Cleveland, 2015). En annan studie 

kom fram till att nominala grupper, eller fall då individers resultat kombineras till ett 

gruppresultat, starkt förbättrar problemlösningsresultat (Bouchard, Barsaloux, & Drauden, 

1974). Det har även påfunnits att grupper bestående av medlemmar med olika kompetens kan 

öka den tillgängliga informationen som finns i projekt men påverkar integrationen av 

information negativt (Dahlin, Weingart, & Hinds, 2005). 
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För att kunna bygga upp starka grupper är en förutsättning att gruppen innehåller medlemmar 

som har som vana att samarbeta med uppgifter (Lepine, Piccolo, Jackson, Mathieu, & Saul, 

2008; Campion, Medsker, & Higgs, 1993). Något annat som påverkar hur pass effektivt en 

grupp arbetar är hur arbetet är utformat (om det inbjuder till deltagande, hur pass viktiga 

uppgifterna är, hur pass varierade uppgifterna är), hur gruppen är utformad (storlek, olika 

kompetens, flexibilitet), kontexten (om träning finns för arbetet i gruppen, om organisationen 

stödjer gruppen, om olika grupper samarbetar) och processen (hur arbetsbörda fördelas, 

kommunikation inom gruppen, om gruppen stöds) (Campion, Medsker, & Higgs, 1993). 

 

En intressent i en organisation är en person eller en grupp av personer som kan påverka eller 

bli påverkade av något som organisationen gör (Achterkamp & Vos, 2008; Ballejos & 

Montagna, 2008; Goodwin, 2009; Bryson, 2004). Det är viktigt att förstå vilka som är 

intressenter i ett projekt och ta hänsyn till deras åsikter och behov. Detta då de annars kan bli 

påverkade av något som de känt att de inte haft kontrollen att kunna påverka.  

Ett exempel på när intressenter inte vad involverade är ett projekt där en bro skulle byggas, 

men som möttes av oväntade protester från husbåtsägare som blev påverkade av broprojektet. 

På grund av att man inte hade förstått att denna grupp fanns och kunde påverkas av projektet 

orsakades alltså en protest som skulle kunnat undvikas om man hade tagit hänsyn till 

husbåtsägarnas krav och förstått att de påverkades av brobygget (Achterkamp & Vos, 2008). 

 

För att besvara frågeställningarna genomfördes en empirisk studie som bestod av fem steg:  

1. En nulägesanalys genomfördes för att förstå hur problem med testriggarna hanterades 

och löstes i dagsläget på STC. 

2. Givet nulägesanalysen identifierades faktorer som möjliggjorde respektive förhindrade 

att rotorsaksanalyser skulle kunna genomföras. 

3. Intervjuer genomfördes med andra avdelningar utanför STC men inom Scania för att 

undersöka om de hade stött på liknande faktorer som förhindrade rotorsaksanalyser 

och hur de i sådana fall hade åtgärdat detta. Det genomfördes även en litteraturstudie 

på Scanias interna nätverk för att utvärdera detta. 

4. Det undersöktes även om det fanns förfaranden och metoder utanför Scania som 

kunde åtgärda de faktorer som förhindrade rotorsaksanalyser. 

5. Rekommendationer skapades på förändringar som hade som syfte åtgärda de faktorer 

som i dagsläget förhindrade att rotorsaker kunde genomföras. 

Dessa fem steg presenteras i större detalj i resterande avsnitt av detta kapitel. 

 

Det första steget som gjordes var att förstå hur det i dagsläget fungerade när fel på 

testriggarna skulle åtgärdas. För att ta reda på detta gjordes semistrukturerade intervjuer med 

intressenter och deltagande observationer. 

Först genomfördes intervjuer med intressenter som var relevanta för eller inblandade i att 

åtgärda fel hos testriggarna. För att hitta intressenterna rådfrågades handledaren på Scania 
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vilka som kunde vara intressanta att intervjua. Utöver detta frågades även samtliga 

intressenter om de hade förslag på personer som kunde bidra med information om hur 

reparationsarbetet fungerade i dagsläget. Totalt intervjuades 14 personer som var involverade 

i eller relevanta för processen idag. Mer specifikt intervjuades 3 representanter från 

maskinägare, 4 arbetsmiljörepresentanter, 3 representanter från maskinutvecklare och 4 

representanter från underhållsavdelningarna. Hur intervjuerna gick till är beskrivet i avsnitt 

3.4.1 

Utöver intervjuerna gjordes även observationer av olika typer av vecko- och månadsmöten 

som hade testriggarnas prestanda i fokus, totalt 9 stycken. Det gjordes även observationer av 

Scania Maintenances arbete, totalt 10 stycken varav 6 stycken var av observationer av 

reparationsarbete och resterande 4 var observationer av handläggningsarbete. Hur 

observationerna gick till är beskrivet i avsnitt 3.4.2. 

För att kartlägga processen för hur åtgärder av fel hos testriggarna gick till i dagsläget 

användes en variant av en process map (Ross, 2014). Mer specifikt var det som kartlades på 

process map:en allt som hade sagts i intervjuerna om hur byggandet av och reparationer av en 

testrigg gick till och resultaten av observationerna av reparations- och handläggningsarbetet. 

De saker som process map:en uppvisade var processens start (riggen byggs) och slut (riggen 

fungerar) och alla mellanliggande steg som fanns för att nå från start till slut. En process map 

brukar även innehålla en tidsram, men denna var inte klart definierad när åtgärder av fel 

skulle göras och varierade från fall till fall. En tidsram var därför inte med. Som tidigare 

nämnt i avsnitt 1.3 gjordes på grund av tidsbrist ingen extra granskning av någon mer insatt i 

domänen för att kontrollera huruvida den resulterande process map:en stämde överens med 

hur saker fungerade i praktiken. 

För att analysera de tidigare nämnda vecko- och månadsmötena identifierades olika steg som 

alltid togs under mötena för att kunna se mönster kring hur de typiskt fungerade och såg ut. 

Detta mynnade sedan ut i en sammanställd anteckning om varje mötestyp. Det gjordes 

observationer av 6 veckomöten och 3 månadsmöten. 

 

För att hitta faktorer som försvårade respektive möjliggjorde rotorsaksanalyser i dagens 

process utnyttjades den process map som innan hade skapats för att se vilka steg i processen 

som innehöll saker som kunde påverka rotorsaksanalyser positivt eller negativt. Huruvida 

stegen kunde påverka rotorsaksanalyser baserades på vad som hade sagts om stegen under 

intervjuerna som gjordes i nulägesanalysen och vad som hade setts under observationerna. En 

tematisk analys genomfördes där övergripande teman baserade på olika typer av problem som 

hade identifierats skapades, vilket till slut mynnade ut i fyra övergripande faktorer som kunde 

påverka rotorsaksanalyser på STC (kunskap, standardförfaranden, kultur och samarbete).  

Efter detta analyserades det vilka saker som i dagsläget möjliggjorde rotorsaksanalyser. Detta 

var också ordnat efter de övergripande faktorer som identifierats när det analyserades vad som 

förhindrade rotorsaksanalyser och hämtat från intervjuerna och observationerna.  

Till sist plockades citat ut från intervjuerna och grovtranskriberades för att uppvisa exempel 

på vad som hade sagts om varje faktor. 
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Efter alla faktorer som påverkade rotorsaksanalyser hade identifierats analyserades det om 

och hur andra avdelningar inom Scania hade löst liknande problem. För att undersöka detta 

gjordes sökningar efter diverse rotorsaksanalysmetoder och standardförfaranden på Scanias 

interna söksystem InLine. Om det som hittades verkade vara relevant och dokumentationen 

som fanns tillgänglig på InLine inte var tillräcklig så kontaktades den som stod som ansvarig 

för sidan på för att göra en intervju.  

De som intervjuades i detta steg var också intressenter, men passiva sådana som inte direkt 

påverkades av processen. På grund av detta var intervjuerna strukturerade på samma sätt och 

följde samma intervjumall som för intervjuerna med de som var insatta i 

problemlösningsprocessen i dagsläget (se avsnitt 3.4.1). Samtliga deltagare rådfrågades även 

om de var medvetna om andra processer eller dylikt som kunde vara intressant att utforska för 

att hitta lösningsförslag på de identifierade problemen.Totalt genomfördes 5 intervjuer med 

personer på övriga avdelningar.  

För att analysera intervjuerna och det som hade hittats på InLine utnyttjades de fyra 

övergripande faktorerna som hade identifierats som påverkade rotorsaksanalyser. Det 

analyserades om det fanns saker i insamlad data som skulle kunna förbättra kunskap, 

standardförfaranden, kultur eller samarbete när det gällde att utföra rotorsaksanalyser på 

Scania STC.  

 

Efter det hade undersökts vilka förbättringsrekommendationer som fanns på andra 

avdelningar inom Scania undersöktes det även vilka förbättringsrekommendationer som fanns 

utanför Scania. Även i denna analys undersöktes det vilka förfaranden, verktyg och dylikt 

som skulle kunna vara lämpliga att implementera för att förbättra rotorsaksanalyser. Detta 

baserades också på de av faktorer som identifierades som påverkade rotorsaksanalyser.  

 

Givet alla tidigare stegen skapades till slut rekommendationer till förändringar som skulle 

möjliggöra att rotorsaksanalyser kunde göras. Även förbättringsrekommendationerna var 

ordnade efter faktorerna kunskap, standardförfaranden, kultur och samarbete och tog hänsyn 

till hur nuläget såg ut, vad problematiken var och vad för identifierat problem som 

lösningsförslaget kunde åtgärda. 

 

Under detta arbete utnyttjades två typer av datainsamlingsmetoder, nämligen intervjuer och 

observationer. I detta avsnitt presenteras det hur dessa gick till. 

 

Intervjuerna som genomfördes under denna studie var semistrukturerade. En intervjumall 

skapades och var inspirerad av den intervjumall som Goodwin (2009) utformat för att 

intervjua intressenter. Frågor ställdes som direkt berörde deras roll, hur processen fungerade, 

för- och nackdelar med processen idag, hur eventuella problem skulle kunna lösas och vilka 

roller som fanns. Eftersom intervjun var semistrukturerad så behövdes dock oftast bara frågas 
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vad de hade för roll och hur processen såg ut. Detta då informanterna i de allra flesta fall 

indirekt svarade på alla andra frågorna. Samtliga intervjuer spelades ljudet in på. 

Intervjumallen som användes går att skåda i appendix B.  

Efter intervjuerna var genomförda lyssnade testledaren igenom och tog anteckningar kring 

vad som sades och vid vilken tidpunkt det sades. Dessa anteckningar grupperades sedan ihop 

mellan deltagare för att identifiera vilka som sa samma saker och vilka som sa saker som inte 

stämde överens med vad någon annan sagt. I detta steg delades även anteckningarna upp till 

fyra separata analyser:  

- Den första var vad som nämndes kring hur åtgärder av fel gick till i dagsläget.  

- Den andra var vilka saker som förhindrade rotorsaksanalyser i dagsläget.  

- Den tredje var vilka saker som möjliggjorde rotorsaksanalyser i dagsläget.  

- Den fjärde var vilka förbättringsrekommendationer som hade givits. Vardera av dessa 

mynnade till slut ut till en första grupp av teman.  

Den första analysen mynnade som tidigare nämnt ut till en process map, som tillsammans 

med den andra analysen ledde till faktorer som i dagsläget förhindrade rotorsaksanalyser. 

Process map:en, faktorerna som förhindrade rotorsaksanalyser och den tredje analysen ledde 

till saker som möjliggjorde rotorsaksanalyser i dagsläget. Faktorerna som förhindrade 

rotorsaksanalyser och den fjärde analysen mynnade ut i hur andra avdelningar hade löst 

liknande problem. 

 

Utöver intervjuer utnyttjades även observationer som datainsamlingsmetod. Det gjordes två 

typer av observationer, nämligen av möten och av Scania Maintenances arbete. När det gällde 

observationer av möten så tog endast observatören anteckningar under mötet och ställde vid 

behov frågor först efter mötet var slut för att inte störa deltagarna. Under observationer av 

reparationsarbetet ställdes dock frågor av observatören under observationen. 

Observationsanteckningarna som hade tagits skrevs in i en dator direkt efter 

observationstillfällena. På datorn gjordes de mer välskrivna och detaljerade för att det lättare 

skulle gå att återvända till dem vid ett senare tillfälle och förstå vad som hade observerats. 

Observationerna kategoriserades sedan in i de analyser som hade identifierats i analysen av 

intervjuer. Om resultaten av en observation inte passade in i någon av analyserna, något som 

var fallet med observationen av vecko- och månadsmötena, så gjordes istället en 

sammanfattande text av vad som hade observerats på dessa möten. 

 

I detta avsnitt kommer det att presenteras hur införskaffandet och reparationsarbetet av 

testriggarna gick till i dagsläget. Först kommer alla identifierade roller att presenteras och 

sedan hur processen från att en rigg köps in, till att den fallerar och till att den är reparerad att 

presenteras. Sedan kommer de saker som möjliggör respektive förhindrar rotorsaksanalyser i 

dagsläget att presenteras. Till sist kommer det presenteras hur andra avdelningar på Scania 

löst olika typer av problem.  
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Det identifierades fyra typer av roller som berörde rotorsaksanalyser, nämligen 

maskinägare/maskinoperatörer, maskinutvecklare, underhållsarbetare och 

arbetsmiljöansvariga. 

 

Maskinägare var de som använde en testrigg för att göra olika typer av prover, exempelvis på 

nya material och delar. Det var dessa avdelningar som hade gjort beställningar på testriggar 

och betalat för dem till maskinutvecklarna. De kunde även beställa uppgraderingar av 

testriggar om de ville ändra funktionaliteten hos dem. Hos alla maskinägare fanns det också 

maskinoperatörer som ansvarade för att köra testriggarna och övervaka så att de fungerade 

som de skulle. 

 

Maskinutvecklarna var de som levererade testriggarna till maskinägarna. En maskinägare 

gjorde en beställning till maskinutvecklarna. De valde då antingen att bygga riggen själv eller 

beställde in den från en extern leverantör och monterade in den i en provcell. 

Maskinutvecklarna var även ansvariga för att implementera uppgraderingar av testriggar. 

 

Underhållsarbetet av riggarna sköttes huvudsakligen av Scania Maintenance, ett helägt 

dotterbolag som hade ansvar för allt underhållsarbete på Scania. Det var dessa som 

tillkallades när saker behövde repareras. De tog även hand om regelbundet underhåll mellan 

olika utsatta tidsintervaller, t.ex. att byta olja på en maskin en gång per kvartal. Vid 

fastighetsbyggen var det även Scania Maintenance som bar huvudansvar och var de som 

byggde upp fastigheterna som testriggarna skulle befinna sig i.  

På STC var situationen unik jämfört med andra avdelningar på Scania då många av 

testriggarna var beroende av fastigheten för att tillhandahållas med t.ex. ventilation och 

drivmedel. På grund av detta samverkade ofta Scania Maintenance och Maskinutvecklare när 

en testrigg skulle monteras i en provcell då fastigheten var en så pass viktig del av 

testriggarna. 

Något annat unikt med STC var att det inte var Scania Maintenance som tog hand om 

underhållsfrågor kring testriggarna när det gällde mjukvarufrågor och frågor om mätverktyg. 

Detta då Scania Maintenance inte innehade tillräcklig kompetens inom dessa områden. Det 

var istället maskinutvecklargrupperna ansvariga för mjukvara respektive mätverktyg (UTTI 

och UTTK) som ansvarade för denna typ av support till maskinägarna. 

Vidare fanns det även vissa maskinägare som hade valt att anlita en specifik person som var 

ansvarig för förstalinjens support, vilket var den som alltid blev kontaktad när en av 

maskinägarens testrigg inte fungerade. Det var då denne som först fick vara med och försöka 

hjälpa till att reparera riggen och ta kontakt med Scania Maintenance om reparationen inte 

lyckades. Detta var en roll som skulle ha god insikt i hur maskinernas felhistorik såg ut och 

var huvudkontaktpersonen med Scania maintenance. 
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De som arbetade med arbetsmiljöfrågor på STC satt inte endast på en egen avdelning utan 

hade även representanter ute på alla grupper på STC. Deras uppgift var att ständigt stötta 

gruppchefer i att se till att arbetsmiljön var bra och säker. De såg till så att nya maskiner var 

säkra och att arbetet med maskinerna kunde utföras på ett så säkert och bekvämt sätt som 

möjligt. Det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön bar dock chefen för respektive grupp på. 

 

I detta avsnitt kommer det presenteras hur processen för att bygga en rigg och från att den 

fallerade till att den fungerade gick till. Denna process var uppdelad i 8 delsteg, nämligen: 

1. Rigg köps in/uppgraderas 

2. Maskinägare försöker reparera rigg 

3. Arbetsmiljöproblem vid riggarna för maskinägarna 

4. Scania Maintenance kontaktas 

5. Ärende anländer till relevant avdelning och reparatör 

6. Reparatör anländer och påbörjar felsökning och reparation 

7. Reparation slutförd, avrapportering 

8. Arbetsmiljöproblem vid underhållsarbete 

 

Figur 7 – Process map:en i sin helhet 

Samtliga steg presenteras i större detalj i nästkommande avsnitt i detta kapitel. Hela processen 

med möjliga steg finns visualiserad i form av en process map i appendix A och hur den ser ut 

i sin helhet går att se på figur 7. En vit oval betyder start av process, en kvadrat betyder steg i 

process, en romb indikerar att olika vägar och val kan göras, en kvadrat med en våg som 

nedre sida betyder att dokumentation förs eller används, ett parallellogram är en djupare 

beskrivning av det som det är sammankopplat med och en svart oval betyder slutet i en 

process. Vidare representerar även bakgrundsfärgen till stegen vilka som ansvarar för dem. 

Orange betyder maskinägare, grön betyder maskinutvecklare, blå betyder 

underhållsavdelningarna och röd betyder arbetsmiljö. De olika formerna som stegen är 

representerade i är beskrivna i figur 8. 
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Figur 8 - Beskrivning av formerna och bakgrundsfärgerna på process map:en 

Som en sammanfattning var processen från att en maskin byggdes, till att den fallerade och 

till att den var reparerad följande: 

-  Först beställdes riggen av maskinägaren och det blev då maskinutvecklarens uppgift 

att skapa den och leverera till maskinägaren.  

 

- Om riggen fallerade testade först den som upptäckt felet att reparera felet. Om denne 

inte lyckades med det så kontaktades första linjens support om maskinägaren hade en 

sådan, som då kunde hjälpa till att reparera felet. Om inte reparationen lyckades i detta 

fall heller kontaktades Scania Maintenance.  

 

- När Scania Maintenance kontaktades skickade de ut lämplig kompetens till platsen där 

felet var och den som kontaktat dem fick berätta om felet. Sedan försökte reparatören 

att åtgärda felet. Om denne inte lyckades med det vidarebefordrades istället 

reparationsärendet till en annan roll med mer lämplig kompetens, t.ex. 

maskinleverantören. 

 

- Underhållsarbete som berörde mjukvara och mätverktyg hanterade inte Scania 

Maintenance. De vidarebefordrade istället sådana ärenden till 

maskinutvecklaravdelningar som var ansvariga för detta. 

 

- När reparationsarbetet var slutfört avrapporterade reparatören genom att meddela den 

som rapporterat felet att reparationen var klar och gav även rekommendationer på 

ombyggnationer av maskinen om reparatören såg att riggen var i behov av det. Efter 

detta skrevs ärendet in digitalt i PRIMA att det var färdigbehandlat. Maskinägarna 

förde även en stilleståndslogg där de skrev ner hur länge riggen hade stått stilla och 

orsaken till det. Utöver detta använde de som hanterade åtgärder av mätverktyg 

Outlooks uppgiftsfunktion och olika lappar för att hantera sina ärenden. 
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- När arbetsmiljöproblem fanns hos riggarna kunde antingen maskinägarna eller de som 

arbetade med reparationer rapportera detta till sina chefer som då tillsammans med 

arbetsmiljörepresentanter och den som rapporterat problemet skapa ett ärende i SAM-

systemet. Sedan fick berörda roller, chef och arbetsmiljörepresentanter åtgärda 

arbetsmiljöproblemet. 

 

 

 

Figur 9 - Inköpsprocessen 

Det första som skedde i en riggs liv var att den skulle köpas in (figur 9). Då tog maskinägaren 

kontakt med maskinutvecklarna som antingen skapade ett uppdrag via en process kallad Röda 

Linjen eller projekt via en process kallad Gröna Linjen. Storleken på arbetet bestämde om det 

var ett uppdrag eller projekt. Uppdrag var mindre och kunde t.ex. innebära att en rigg skulle 

uppgraderas. Projekt var mer omfattande och kunde innebära t.ex. att en rigg skulle byggas 

från grunden. 

Både uppdrags- och projektprocessen innehöll generellt samma steg men projektprocessen 

gick in mer på djupet och hade fler kriterier att uppfylla för varje steg. De övergripande stegen 

som fanns för uppdrag och projekt var följande: 

1. Initiering – När maskinägarna skulle beställa ett uppdrag skickade de in en beställning 

till maskinutvecklarna som då blev överlämnad till en uppdragskoordinator. 

Koordinatorn registrerade uppdraget och sedan fick lämpliga aktörer inom 

maskinutvecklarsektionen UTT ta på sig uppdraget, exempelvis en testbäddsdesigner 

från UTTD, en person som har stor kunskap om IT-systemet från UTTI o.s.v. I vissa 

steg i processen var även representanter från Scania Maintenance med och såg till att 

riggen gick att utföra underhållsarbete på. Arbetsmiljörepresentanter var också med 

och såg till att riggen var säker och så bekväm som möjligt att arbeta med.  

 

När ett projekt skulle beställas så gjordes detta genom flera möten mellan 

maskinägarna och maskinutvecklarna som till slut bestämde att ett projekt och inte 
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bara ett uppdrag behövdes. När detta var gjort kallades med relevanta aktörer till en 

projektgrupp. 

2. Köande – Detta steg var unikt för uppdragsprocessen, då antalet uppdrag som kunde 

pågå samtidigt var fler än projekten och således behövde prioriteras. Här fick kunden 

stämma av med uppdragskoordinatorn vilken rangordning denne ville ha på de 

uppdrag som för närvarande var beställda och vilka resurser som den ansåg skulle 

avsättas för att slutföra uppdraget. Sedan undersöktes om kundens krav på vad 

uppdraget skulle uppnå var tillräckligt tydliga. Om det inte var fallet gjordes istället en 

plan på en förstudie, vilket var steg 3. 

3. Förstudie – Detta steg gjordes om kraven kring vad uppdraget eller projektet skulle gå 

ut på inte var tillräckligt tydliga. I förstudien bestämdes vad som skulle göras, hur det 

skulle göras, vilka resurser som behövdes, hur lång tid det kunde tänkas ta, hur mycket 

det kunde kosta, vilken grupp som var lämplig för att leda uppdraget eller projektet 

och hur pass viktigt det var. Maskinutvecklarna lämnade ett kostnadsförslag för 

förstudien och kunden fick sedan bestämma om det var värt att göra en förstudie för 

att bestämma om uppdraget eller projektet var lämpligt att utföra. 

4. Utveckling – I detta steg påbörjades den praktiska biten av uppdraget eller projektet. 

Det första som gjordes var att hitta alla relevanta aktörer som behövdes för att t.ex. 

bygga lokaler och verktyg. Sedan gjordes en beställningsplan för alla delar som 

behövdes för uppdraget eller projektet. 

5. Implementering – Efter alla delar var beställda och relevanta parter hade anlitats 

gjordes först kontroller för att se så alla leveranser kom, att dokumentationen var 

lämplig och att arbetsmiljön var bra hos det som byggdes. Efter detta startades en 

driftsättning där allt testades och kontrollerades så att det fungerade som det skulle. I 

denna fas gjordes en besiktning av alla delar. Scania Maintenance fick godkänna att 

det gick att underhålla riggen, utbildning skedde till de som skulle köra riggen och 

dokumentation om riggen skapades.  

6. Avslut – Detta var sista delen av uppdraget eller projektet, där de som beställt 

maskinen först själv fick prova att köra maskinen på egen hand för att se så allt 

fungerade som tänkt. Om så var fallet så avlutades uppdraget. 

Huruvida alla steg genomfördes i alla uppdrag eller projekt varierade då uppdragen kunde ha 

väldigt olika omfång och vara av olika karaktär. I praktiken utfördes alltså inte alla steg i alla 

typer av uppdrag eller projekt. 

 

 

Figur 10 – Den som upptäckte fel lagar riggen 
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När en rigg först fallerade så började den som upptäckte felet att försöka reparera den (figur 

10). Om denne lyckades med detta skrev den en stilleståndslogg och maskinen fungerade 

sedan som den skulle. Stilleståndsloggen hade som syfte att visa upp hur lång tid som en rigg 

hade stått stilla och varför den gjorde det. Loggen fylldes automatiskt i när maskinen utförde 

prover och tiden definierades då som värdeökande tid. När riggen hade stått stilla så behövde 

maskinägarna dock fylla i denna logg och kategorisera vad orsaken till stilleståndstiden var.   

Hur stilleståndsloggarna fördes och kategoriserades var upp till varje maskinägare. Som ett 

exempel hade en av maskinägarna två typer kategorier för att värdera hur bra en rigg 

fungerade. Det första var tillgänglighet, där det rapporterades hur stor andel av den totala 

tiden som riggen varit tillgänglig för att utföra prov. Tid då riggen inte var tillgänglig var t.ex. 

när den havererat, skulle städas eller behövde regelbundet underhåll. Det andra mätetalet som 

användes var utnyttjande, vilket var den andel av tiden som riggen kört olika prov när den 

varit tillgänglig. Den som skriver stilleståndslogg kategoriserar sedan anledningar till att 

riggen inte varit tillgänglig och hur många timmar det orsakade ett stillestånd. Exempel på 

sådana kategorier kunde vara helg/nattvila, brist på material för att utföra prov, tid spenderad 

på förberedelse av prov, brist på bemanning och att provobjektet inte fungerade.  

 

Figur 11 - Förstalinjens support lagar riggen 

Om operatören inte lyckades reparera riggen fanns det som tidigare nämnt några maskinägare 

som hade en förstalinjens support (figur 11). Det var en person hos maskinägarna som skulle 

ha viss reparationskompetens och således blev den som försökte reparera riggen när inte den 

som upptäckte felet lyckades. Om förstalinjens support dock inte lyckades så kontaktades 

Scania Maintenance. 

 

 

Figur 12 - Process för att lösa arbetsmiljöproblem 
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När arbetsmiljöproblem upptäcktes hos riggarna av maskinägarna (figur 12) så skulle det först 

avgöras om det var säkerhetsrisker eller inte. Om så var fallet skapades ett uppdrag 

tillsammans med ett skyddsombud. Skyddsombudet var en person som var ansvarig för att 

stötta i att se till så arbetsplatsen var säker. Nästa steg var att rapportera arbetsmiljöproblemet 

till SAM-systemet, vilket var ett ärendehanteringssystem där alla arbetsmiljöärenden lagrades. 

Efter detta gjordes en utredning och antingen en skriftlig eller muntlig utredningsrapport 

skapades vilket mynnade ut i åtgärdsförslag. Åtgärdsförslagen hamnade sedan hos 

arbetsmiljökoordinatorn och chefen och åtgärdades med hjälp av berörda roller som kunde 

åtgärda arbetsmiljöproblemet. För att problemet inte skulle uppstå igen skrevs även en så 

kallad Lessons Learned där det loggades vad som gjorts och hur det skulle undvikas att det 

skedde igen. 

 

 

Figur 13 – Scania maintenance kontaktas och får ärende från kundservice 

När maskinägarna inte kunde åtgärda felet så kontaktades oftast Scania Maintenance (figur 

13). Det fanns tre vägar in till Scania Maintenentance beroende på hur bråttom den som 

upptäckte ett fel upplevde att det var att åtgärda felet. Om det inte behövde åtgärdas snarast så 

gick det att skriva e-post eller använda en webbtjänst som hette helpdesk för att rapportera fel. 

Scania Maintenance fick då 24 timmar på sig att skriva in detta i deras ärendehanterarsystem 

PRIMA. Om det var mer bråttom så kunde den som upptäckt ett fel även ringa till Scania 

Maintenance och hamnade då hos deras kundtjänst. Kundtjänsten skrev då in vad som sades 

och rapporterade detta direkt in till PRIMA. Om det var som mest akut fanns det även en 

jourtelefon som en reparatör hos Scania Maintenance alltid bar. När felrapportören ringde 

jourtelefonen så hamnade den därför direkt hos en reparatör som var redo att rycka ut. 
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Figur 14 - Relevant avdelning hanterar ärende och anländer till reparationsplats 

Det första som Scania Maintenance gjorde när ärendet hade anlänt hos dem var att bestämma 

om de någon annan grupp skulle hantera ärendet (figur 14). Som tidigare nämnts så hanterade 

inte Scania Maintenance ärenden som berörde mjukvara eller mätverktyg, utan detta gjordes 

av maskinutvecklargrupperna som var ansvariga för respektive område. Om Scania 

Maintenance således märkte att någon av dessa istället skulle hantera ärendet så 

vidarebefordrades det till dem. 

När det gällde mätverktyg var det maskinutvecklargruppen UTTK som tog emot dessa. De 

sorterade detta som ett så kallat Avhjälpande Underhåll (AU) och skrev upp det på en blå eller 

rosa lapp och i Outlooks uppgiftsfunktion. De kunde även ta emot trasiga mätdelar direkt från 

maskinägare. I dessa fall tog de varje morgon in en vagn med alla delar som anlänt de senaste 
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24 timmarna och hade då en verkstad där lämpliga personer fick plocka en trasig del från 

vagnen och reparera den. 

När det gällde mjukvara så skickades detta från Scania Maintenance till 

maskinutvecklargruppen UTTI. Dessa skrev in ärendet i en jourpärm och hanterade dessutom 

ärendet i PRIMA. 

När Scania Maintenance bestämde att det var de som skulle hantera ärendet så rapporterade 

de in och registrerade ärendet i PRIMA. Ärendet anlände även via en skrivare som en 

samordnare på Scania Maintenance placerade i en av tre fysiska mappar beroende på dess 

prioritet. Prioriteten bestämde samordnaren enligt vad denne tyckte skulle åtgärdas först. 

Sedan fick reparatörerna hämta ärendena från mappen som var markerad med prio 1. 

I vissa fall kontaktade de som rapporterat fel maskinutvecklargrupper såsom UTTI och UTTK 

direkt istället för via Scania Maintenance. Detta skedde när felrapportörerna rapporterade fel 

som de trodde inte trodde att Scania Maintenance skulle kunna åtgärda. Om så var fallet 

behövde UTTI eller UTTK notifiera Scania Maintenance om att de fått ärendet och Scania 

Maintenance fick då bestämma huruvida de som fått ärendet eller någon annan skulle ta hand 

om det. 

 

 

Figur 15 - Felrapportör och reparatör samordnar 

När Scania Maintenances, UTTIs eller UTTKs reparatör anlände till platsen där felet hade 

uppstått kontaktade denne den som rapporterade felet och gick igenom muntligt vad som hade 

hänt (figur 15). Om den som rapporterade felet inte var närvarande så ringde reparatören 

felrapportören och avstämde en tid då de kunde diskutera felet. Vid mindre fel kunde dock en 

avstämning via telefon räcka. Felrapportören fick först berätta i större detalj vad det var som 

skett till reparatören. Ibland kunde då reparatören tycka att en annan reparatör eller avdelning 
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skulle åtgärda felet och såg då till att ärendet istället vidarebefordrades till de som istället var 

lämpliga att åtgärda felet.  

Om rätt reparatör var på plats gjordes en samordning kring risker på området där felsökningen 

och reparationen skulle ske. I samordningen gicks olika potentiella risker som kunde uppstå 

vid reparationsarbetet igenom av den som rapporterat felet och reparatören. Detta gjordes 

oftast muntligt, men vid fall där de inblandade kände behovet fanns det även skriftliga 

blanketter och mallar att utnyttja för detta. De enda fallen då samordning kring risker inte 

gjordes innan en reparation var vid mjukvarufel när UTTI skulle ta hand om 

reparationsarbetet. 

När samordningen var klar började sedan reparatören att felsöka. Reparatören gjorde oftast 

detta själv, men i vissa fall kunde två reparatörer samarbeta vid felsökningen. Vissa 

felrapportörer var också med och felsökte ibland men detta varierade mycket beroende på 

individ och typ av fel. 

 

Figur 16 - Felsökningsprocess 

När reparatören påbörjade felsökning och reparation så testade den först den mest troliga 

lösningen och kontrollerade om maskinen fungerade som tänkt. Om testriggen inte gjorde det 

så testade reparatören en alternativ lösning. Om det sedan inte fanns några alternativa 

lösningsförslag kvar kontaktades en annan kompetens, exempelvis en extern maskinleverantör 

som då istället fick försöka laga maskinen (figur 16).  
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Figur 17 - Slutförd reparation och avrapportering 

När reparationsarbetet var klart så meddelade reparatören den som rapporterade felet att den 

var klar och vad den hade gjort (figur 17). Om felet var återkommande eller stort så 

rekommenderade reparatören att en ombyggnation var lämpligt att göra på maskinen. Detta 

var något som även gjordes på månadsmötena som vissa maskinägare hade med Scania 

Maintenance (avsnitt 4.3.2). Om felet var stort och gjorde att maskinen stod stilla en längre tid 

var detta något som vissa maskinägare tog upp på veckomöten med underhållsavdelningarna 

(avsnitt 4.3.1).  

Om en rigg behövde förändras så skickades uppdraget från maskinägarna till 

maskinutvecklarna och processen för detta var densamma som när en rigg skulle byggas 

(avsnitt 4.2.1). Dock användes oftare uppdrag än projekt vid förändringsarbeten då dessa ofta 

inte var tillräckligt stora för att definieras som projekt. 

När reparationen var slutförd skrevs en stilleståndslogg av maskinägarna så att de visste hur 

många timmar det tog att reparera och varför riggen stod stilla. Underhållsavdelningarna 

avrapporterade också ärendet men på lite olika sätt. Scania Maintenance avrapporterade 

ärendena i prima där reparatören fick skriva in vad den hade gjort och hur lång tid det tog. 

UTTK avrapporterade ärenden genom att markera på de blå eller rosa lapparna som deras 

ärenden var skrivna på att det var klart. De markerade även uppgiften som klar i Outlook. 

UTTI rapporterade som Scania Maintenance i prima men hade även en jourpärm där de 

markerade att arbetet var slutfört. 

 

 

Figur 18 - Process för att lösa arbetsmiljöproblem för underhållsarbete 
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När arbetsmiljöproblem upptäcktes vid underhållsarbetet var processen för att hantera dessa 

densamma som för när arbetsmiljöproblem fanns för maskinägarna (avsnitt 4.2.3). Den enda 

skillnaden var att det var underhållspersonalen och deras chefer (huvudsakligen Scania 

Maintenance) som deltog i processerna och inte maskinägarna (figur 18). 

 

Utöver processen som gås igenom i avsnitt 4.2 fanns det även vecko- och månadsmöten 

mellan underhållsavdelningarna och maskinägare som berörde frågor kring hur testriggarna 

fungerade. Kort sagt var syftet med dessa möten att hålla en öppen dialog mellan maskinägare 

och underhållsansvariga. Även om vissa fasta punkter för mötena fanns så var det fritt fram 

och uppskattat att föra öppna diskussioner. Detta för att bättre kunna förstå dels vad de olika 

avdelningarna arbetade med för tillfället men även vilka gemensamma syner och mål som 

fanns med olika projekt och underhållsarbeten. 

 

 

Figur 19 - Riggmöten där man diskuterar hur riggarna fungerat under senaste veckan 

Som tidigare nämnts fanns det i dagsläget vissa maskinägare som höll i regelbunden 

kommunikation med underhållsavdelningen och diskuterade när större fel uppkommit. En av 

dessa maskinägare var de som var ansvariga för testriggarna som utförde motorprover.  De 

höll i veckomöten där de en gång i veckan bjöd in underhållsansvariga personer till ett 

halvtimmesmöte för att diskutera vilka fel som uppstått med testriggarna under den senaste 

veckan, varför det skett och vad som gjordes för att åtgärda det (figur 19). Dessa möten 

observerades av en testledare vid fem mötestillfällen och en sammanfattning av vad som sågs 

under dessa möten presenteras nedan. 

Något som skedde under samtliga tillfällen var att maskinägaren först visade upp ett 

exceldokument på en projektorduk där det presenterades hur stor andel av tiden under veckan 

som testriggarna hade fungerat som de skulle och givit så kallad värdeökande tid. Det 
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konstaterades sedan av deltagarna om det såg bra eller dåligt ut. Efter detta plockades ett 

annat exceldokument fram där olika typer av fel var listade (exempelvis vilken del som 

krånglat, broms eller dylikt). Alla typer av fel var sedan sorterade efter hur många timmar 

stopptid de hade orsakat och vilka testriggar som hade drabbats av felen. De som hade störst 

antal timmar stopptid undersökte sedan mötesdeltagarna djupare enligt paretoprincipen. Ett 

exempel på en diskussion kring en feltyp var att en rigg som hade haft lång stopptid hade 

fallerat mellan två skift. Det hade därför inte funnits någon operatör eller reparatör närvarande 

som kunde upptäcka och åtgärda felet, varför antal timmar som riggen stod stilla var högt. När 

sedan de feltyper med högst andel feltid hade gåtts igenom var det fritt fram för deltagarna att 

själva välja vad de skulle titta på. Ett exempel var att under ett tillfälle ville en mötesdeltagare 

titta på en specifik riggtyp för att se om andelen värdeökande tid hade ökat eller minskat de 

senaste veckorna. 

Deltagarna på mötet var maskinoperatörer, maskinägare och representanter från Scania 

Maintenance och UTTK. En annan mycket viktig person under dessa möten var den som var 

ansvarig för förstalinjens support hos maskinägaren, då denne person var den som 

huvudsakligen kunde berätta för övriga deltagande vad som hade hänt med riggen under 

veckan och orsakerna till de långa stopptiderna. 

Det fanns även andra avdelningar som höll veckovis kontakt med Scania Maintenance. En av 

dessa var de som var ansvariga för bakaxelutveckling. De bjöd en gång i veckan in en Scania 

Maintenancerepresentant till deras dagliga morgonmöte . Ett sådant observerades också av en 

testledare.  

Först gicks det igenom alla allmänna uppgifter som fanns hos de anställda där de fick 

rapportera om de var klara eller hur det gick med dem. Sedan fick underhållsrepresentanten 

presentera vilka öppna underhållsärenden som berörde avdelningen. De diskuterade sedan 

underhållsärendena. Det frågades exempelvis hur ett visst underhållsärende gick och när ett 

underhållsarbete som hade rapporterats till Scania Maintenance skulle påbörjas.  

Mötet hade till skillnad från motorprovsavdelningens motsvarighet inga exceldokument eller 

dylikt som visade värdeökande tid. Alla ärenden hade underhållsrepresentanten istället 

utskrivna och presenterade muntligt för övriga deltagare. Fokus låg således på specifika 

underhållsärenden snarare än riggarnas effektivitet under dessa möten. 
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Figur 20 - Månadsmöten med underhållsavdelningarna där förslag på uppdrag anländer 

Utöver veckomöten bjöd även vissa maskinägare in Scania Maintenance en gång i månaden 

till ett heltimmesmöte där det diskuterades kring de större projekten och uppdragen och hur 

dessa gick och om Scania Maintenance behövde veta något om dessa (figur 20). En av dessa 

var de som var ansvariga för motorprovriggarna. Dessa möten observerades under två 

tillfällen och de samlade intrycken från observationerna kommer presenteras i detta avsnitt. 

Alla uppdrag presenterades i ett exceldokument på en projektorduk. Uppdragen hade en 

händelselogg där det stod vad som skulle göras efter varje månadsmöte och vem som skulle 

göra det. Deltagarna som var ansvariga för respektive punkt fick berätta för övriga deltagare 

hur det hade gått med den punkten sedan sist. Sedan togs beslut om vad som skulle göras 

inför kommande månadsmöte. Diskussionerna kring nuvarande uppdragen kunde t.ex. vara 

om någon annan person hade en kontaktperson som kunde vara bra att prata med för att lösa 

ett problem.  

Utöver att diskutera nuvarande uppdrag gavs det även förslag på nya uppdrag som behövdes 

utföras. Detta kunde exempelvis vara att en maskin verkade behöva byggas om för att 

underhållsarbetet skulle fungera bättre. När nya uppdragsidéer kom upp så tilldelades vem 

som skulle ha ansvaret för dessa, vem som kom på uppdraget, en enkel plan för vad som 

skulle göras och syftet med uppdraget. De allra flesta förslagen på nya uppdrag kom från 

Scania Maintenance. Det diskuterades även vilka avdelningar och vilka personer som skulle 

deltaga i de olika uppdragen, exempelvis maskinutvecklare eller arbetsmiljöansvariga. Om det 

inte gick att komma överens om vem som skulle ha ansvar för uppdraget så diskuterades detta 

istället efter mötet med högre ställda personer, nämligen de som ävaansvariga för alla grupper 

inom forskning och utveckling.  

Utöver detta togs även övriga frågor upp och diskuterades som berörde maskinägare och 

underhållsavdelningen. Ett exempel var att Scania Maintenance nämnde att det fanns många 

öppna ärenden i deras system och att detta behövde rensas, något som de behövde hjälp av 

maskinägarna att göra. Detta då maskinägarna bäst visste vilka uppdrag som i praktiken var 

klara hos dem. 

Till skillnad från veckomötena deltog inte maskinoperatörerna i månadsmötena, då de inte 

direkt var involverade i uppdragen och projekten som diskuterades. För att representera 
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maskinutvecklarna var en person som hade ansvar för kontakten mellan maskinägarna och 

maskinutvecklarna under uppdrag och projekt närvarande. 

Det fanns också en annan maskinägare som höll i månadsmöten med Scania Maintenance som 

observerades under ett tillfälle. Dessa kretsade kring en whiteboardtavla istället för en 

projektor. För övrigt var dessa möten lika de månadsmöten som den andra maskinägaren hade 

med Scania Maintenance.

 

I detta avsnitt kommer de faktorer som förhindrar rotorsaksanalyser att presenteras. Detta har 

delats upp på två separata processer, nämligen en för när riggen ska byggas och en för när 

underhållsarbete sker på en rigg. Detta för att de faktorer som berörde rotorsaksanalyser vid 

riggbygget huvudsakligen var proaktiva, alltså saker som skedde innan en olycka. De faktorer 

som berörde rotorsaksanalyser vid underhållsarbetet var huvudsakligen reaktiva och berörde 

alltså saker som skedde efter en olycka. 

Efter analysen av resultatet identifierades fyra övergripande faktorer som kunde påverka 

huruvida rotorsaksanalyser var möjliga att genomföra eller inte. Dessa var kunskap, 

standardförfaranden, kultur och samarbete. Resultatet blev organiserat efter dessa fyra 

faktorer och på vilket vis de kunde påverka rotorsaksanalyser av testriggarna. Det 

identifierades dock ingen kultur-faktor för när en rigg skulle byggas. Detta då 

kulturaspekterna för när en rigg skulle byggas huvudsakligen berörde de andra faktorerna. 

Mer detaljerade resultat av faktorer som förhindrade rotorsaksanalyser i dagsläget som är 

uppbyggda med intervjucitat och observationsiakttagelser finns i appendix C. 

 

I detta avsnitt presenteras vad som motverkade rotorsaksanalyser i dagsläget vid bygget av en 

rigg. Sammanfattningsvis identifierades följande saker (figur 21): 

- När det gällde kunskapen som krävdes för att bygga en rigg var det i vissa fall inte 

tydligt nog specificerat vad en rigg skulle klara av. Detta kunde i sin tur orsaka att 

riggen inte användes som det var tänkt vilket kunde orsaka oväntade fel.  

 

- När det gällde standardförfaranden fanns det inte någon större organisatorisk kontroll 

över de processer som styrde hur en rigg skulle byggas.  

 

- När det gällde samarbete fanns det problem med att det huvudsakligen var 

överlämningar mellan roller snarare än grupperingar av olika roller som skedde vid 

byggandet av en rigg. 
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Figur 21 - Övergripande teman som förhindrar att utföra rotorsaksanalyser när det gäller bygge av rigg 

 ö

Det fanns i dagsläget lite vetskap om hur det gick till att bygga riggar i praktiken. Två saker 

påvisade detta. Den första var att för åtminstone uppdrag var stegen som fanns inte 

obligatoriska. Detta då alla steg inte krävdes för alla typer av uppdrag (Citat 1). Den andra var 

att det inte kontrollerades hur processerna i olika uppdrag och projekt användes i praktiken 

(Citat 2). 

 

I början av konstruktionsprocessen var det inte tillräckligt tydligt vad en rigg skulle användas 

till och vad den skulle klara av att göra (Citat 3, 4, 6). Riggar kunde då användas på ett sätt 

som det inte var tänkt från början och fallerade då till slut utan att de involverade var 

medvetna om varför. Detta då användarnas uppfattning var att de använt riggen som det var 

tänkt (Citat 5). 

 

När en rigg skulle konstrueras fanns det en uppfattning att vissa roller inte involverades 

tillräckligt mycket. En av dessa var Scania Maintenance. Det fanns en uppfattning att Scania 

Maintenance inte hade möjlighet att ge tillräcklig input kring vad som krävdes för att en rigg 

skulle gå att felsöka och reparera på ett bra, effektivt och säkert sätt (Citat 7). Om detta blev 

svårt var det även något som förhindrade djupgående felsökningar av riggarna, då de som 

felsökte blev begränsade av en svåråtkomlig och i vissa fall farlig miljö (Citat 8, 

observationsiakttagelse 1). 

Det fanns även en uppfattning att maskinägarna inte var tillräckligt involverade i 

konstruktionsprocessen. Maskinutvecklarna hade i vissa fall för bråttom att lämna över en 

rigg när den var färdigbyggd utan att testa den tillräckligt noggrant så att den fungerade som 

den skulle. Maskinägarna hade även en känsla att när riggen var överlämnad så var inte 
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maskinutvecklarna längre involverade i hur riggen fungerade då de hade gått vidare med 

andra projekt och uppdrag (Citat 9, 10). När riggen fallerat så fanns därför inte längre 

expertkompetensen kvar som maskinutvecklarna innehade för att kunna åtgärda felen.  

 

I detta avsnitt presenteras vad som motverkade rotorsaksanalyser i dagsläget vid 

underhållsarbetet av testriggarna. Sammanfattningsvis identifierades följande saker (figur 22): 

- När det gällde kunskapen gjorde otydlig och otillräcklig dokumentation av tidigare fel 

det svårt att förstå varför en rigg inte fungerade som den skulle.  

 

- När det gällde standardförfaranden verkade det inte finnas tillräckligt många sådana 

som styrde hur felsökningsarbetet skulle gå till och hur saker skulle dokumenteras och 

avrapporteras.  

 

- När det gällde samarbete fanns det på många områden en omedvetenhet kring vad 

olika roller hade för processer, vad de värderade som bra och dåligt och vad för 

kunskap de hade. Det fanns som vid bygget av en rigg också problem med att olika 

roller gjorde överlämningar till varandra snarare än att lösa problem tillsammans i 

grupper. Mer specifikt deltog inte alla felrapportörer i felsöknings- och 

reparationsarbetet med reparatörerna. Kompetensen hos Scania Maintenance 

kundservice sågs även i många fall som för låg för att kunna skriva in ärenden på ett 

tillräckligt tydligt sätt.  

 

- När det gällde kultur så fanns det ingen roll som ansvarade för att genomföra 

rotorsaksanalyser på någon avdelning. Det fanns även ett fokus på att åtgärder skulle 

gå snabbt, snarare än att djupgående felsökning skulle utföras. 
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Figur 22 - Övergripande teman som förhindrar att utföra rotorsaksanalyser när det gäller underhållsarbetet 

 

 

När det gällde den fakta som samlades in kring när fel uppstod fanns det problem med otydlig 

dokumentation. Detta visade sig på olika sätt, mer specifikt i början när ett fel upptäcktes och 

i slutet när reparationer var färdiga.  

När ett fel upptäcktes och ärenden skapades hos Scania Maintenance via deras 

ärendehanteringssystem PRIMA fanns det en uppfattning att dessa ärenden inte var tillräckligt 

tydligt skrivna (Citat 11). Detta indikerades av att reparatören i de allra flesta fall behövde 

avstämma muntligt med den som rapporterat felet vad problemet var och inte tyckte att den 

skriftliga rapporten var tillräcklig (Citat 12). Detta sågs inte som något större problem av 

reparatörerna, men den muntliga avstämningen dokumenterades dock inte vilket innebar att 

den ursprungliga otydliga rapporten av fel var det enda som fanns dokumenterat för framtida 

analyser. Ett annat rapportsystem för när fel uppstod som inte var tillräckligt detaljerad var de 

automatgenererade larmen som producerades av riggarna. Dessa gav ofta inte tillräckligt med 

information om vad som hänt för att de skulle vara hjälpfulla för felsökning och reparation 

(Citat 16-18). 
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När det gällde dokumentation av när ett reparationsarbete var slutfört så fanns det också en 

uppfattning att detta inte alltid gjordes tillräckligt noggrant. Detta bidrog också till att det 

kunde vara svårt att få en god förståelse av vad för åtgärder som gjorts tidigare på en maskin 

(Citat 19). Ett annat system som användes för att avrapportera fel var maskinägarnas 

stilleståndsloggar. Det fanns en uppfattning att även dessa inte alltid var tillräckligt 

detaljerade. Stilleståndsloggarnas kategorier och utformning varierade även från maskinägare 

till maskinägare vilket kunde skapa en förvirring för reparationspersonalen (Citat 13-15). 

När det gällde arbetsmiljötillbud till SAM-systemet så skrevs inte heller dessa tillräckligt 

noggrant. Detta orsakade att det likt dokumentationen av tidigare reparationer var svårt att se 

vad för arbetsmiljöproblem som en rigg hade haft och om liknande arbetsmiljöproblem var 

återkommande (Citat 20). 

Utöver att dokumentation inte alltid var tillräckligt tydlig så fanns det även fall då 

dokumentation saknades. Detta var framförallt när mindre fel uppstått som den som upptäckte 

felet själv åtgärdade (Citat 21 – 23). Detta orsakade att inte alla var medvetna om att mindre 

olyckor hade hänt (Citat 24). Ett annat problem som berörde otillräcklig rapportering var att 

när vissa maskinägare kallade på support till att reparera en rigg ibland kringgick Scania 

Maintenance (Citat 25 – 27). Detta trots att Scania Maintenance skulle ha huvudsakligt ansvar 

över att tilldela reparationsuppdrag till övriga avdelningar om de själva inte kunde utföra 

reparationsarbetet. Att dokumentation inte alltid fördes troddes kunna leda till 

arbetsmiljöproblem och ibland till och med fara. Detta då de som skulle arbeta i riggen inte 

var helt medvetna om vilka saker som tidigare fungerat dåligt och hur de hade åtgärdats (Citat 

28, 29). 

 ä å

I dagsläget fanns det inga standardförfaranden att förhålla sig till när det gällde 

underhållsarbetet. Detta gällde när fel rapporterades till underhållsavdelningen (Citat 30, 31), 

när underhållsavdelningen skulle påbörja reparationsarbetet (Citat 32) och när 

reparationsarbetet var slutfört (Citat 33).  

Det enda standardförfarande som identifierades kring underhållsarbetet berörde arbetsmiljö, 

vilket var samordning kring risker som skulle göras innan ett reparationsarbete utfördes. 

Denna fanns det dock inte några kontroller kring hur de utfördes i praktiken 

(Observationsiakttagelse 2). Det fanns en skriftlig mall som kunde användas för att avgöra 

vilka eventuella säkerhetsrisker som kunde finnas med underhållsarbetet men den var inte 

obligatorisk att använda utan upp till de som gjorde samordningen att välja huruvida den 

behövdes eller inte. 

 å å

När det gällde kulturaspekten fanns det i dagsläget ingen utsatt roll som skulle ha ansvar för 

att riggarna skulle fungera och för att felsöka och lösa problem på ett djupgående sätt (Citat 

34, 36, 37). Det fanns inte heller någon roll som ansvarade för att upptäcka när en maskin 

behövde genomgå en större åtgärd för att förebygga återkommande fel. Detta gjordes 

huvudsakligen av Scania Maintenance i dagsläget men det var inget som de behövde göra 

egentligen (Citat 38). Vissa hade en uppfattning att maskinägare skulle ha detta ansvar (Citat 

34) och andra att Scania Maintenance skulle ha ansvaret (Citat 35). 
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Det fanns även en uppfattning att det ofta gjordes kortsiktiga snabba lösningar som gjorde att 

maskinen kunde återgå till att utföra tester men som snabbt slutade fungera igen (Citat 39 – 

42, 111, 112). En anledning till detta troddes vara för att det var ett mycket starkt fokus på att 

riggarna skulle repareras snabbt och att reparationsarbetet snarare än felsökningarna var det 

som sågs som värdefullt arbete (Citat 39). Något annat som påvisade fokus på att utföra 

reparationer snabbt var att de som upptäckt ett fel alltid försökte åtgärda det innan 

underhållsavdelningarna kontaktades för att spara tid (Citat 44, 45). Det fanns även en 

uppfattning att reparatörer belönades när de utförde reparationer snabbt snarare än att 

intervjua de som rapporterat felet och felsöka under längre tid. Det har även betonats att 

stilleståndstid endast kostar pengar och inte tillför något (Citat 43).  

 å

Ett problem i dagsläget var att olika roller inte var medvetna om varandras 

standardförfaranden, vilken kultur och vilken kunskap som de innehade. Något som visade på 

detta var att det dels var oklart för övriga aktörer hur Scania Maintenance hanterade sina 

arbetsärenden (Citat 46, 47) och hur de prioriterade sina ärenden vid resursbrist 

(Observationsiakttagelse 3, citat 53 – 57). Detta orsakade att maskinägarna inte alltid var 

medvetna om vad som hände med deras rigg under reparationsarbetet (Citat 57, 59, 60). Det 

var även oklart för övriga aktörer hur Scania Maintenance gick tillväga när felsökningar och 

reparationer skulle göras och hur en reparatör belönades för ett bra arbete (Citat 58).  

En annan aspekt som berörde brist på kunskap om andra avdelningar var att Scania 

Maintenances kundservicepersonal inte hade någon teknisk bakgrund och således inte var 

insatta i hur testriggarna fungerade (Citat 48, 52). Det fanns en uppfattning att detta var en 

bidragande orsak till att felbeskrivningarna i inkommande reparationsärenden inte alltid var 

tillräckligt välskrivna och detaljerade för att kunna utnyttja utan att prata med den som 

rapporterat felet (Citat 49 – 51). 

Ett annat problem med otillräcklig kunskap om andra avdelningar som berörde avrapportering 

av när ett reparationsarbete var slutfört var att det fanns flera parallella system för detta. 

Scania Maintenance hade PRIMA och maskinägarna hade stilleståndsloggar och 

störningslistor (Citat 61, 62). Det fanns med andra ord två parallella system för att 

avrapportera felen hos maskinägare och hos Scania Maintenance. Utöver detta hade även 

vissa andra underhållsaktörer sina egna sätt att avrapportera fel, exempelvis UTTK som var 

ansvariga för reparation av mätverktyg. UTTK använde Outlooks uppgiftsfunktion för 

ärendehantering (Observationsiakttagelse 4). Till sist fanns det dessutom ett separat system 

för att rapportera arbetsmiljörelaterade problem hos riggar, nämligen SAM. 

När det gällde arbetsmiljöaspekten fanns det också upplevda problem med att sprida 

information om dessa till alla som skulle vara berörda av en viss viktig arbetsmiljöregel (Citat 

63, 66). Det var även i vissa lägen oklart vilka som hade kunskap om vad när det gällde 

samordning kring risker innan ett reparationsarbete skulle utföras. Detta ledde till att 

reparatören ofta förväntades ställa rätt frågor till felrapporteraren när den dock inte alltid hade 

den kompetensen (Citat 64, 65). 

Något annat som berörde felsökning och reparation när det gällde samarbete var att det i 

dagsläget huvudsakligen bestod av överlämningar snarare än grupperingar. När ett 

reparationsarbete skulle påbörjas så överlämnade den som rapporterat felet ofta riggen efter 
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den fått förklara vad felet är. Den som rapporterat felet deltog alltså oftast inte i felsöknings- 

och  reparationsarbetet (Citat 67 – 72). Det fanns en uppfattning att reparationsarbetet i många 

fall skulle kunna bli bättre om de som rapporterade fel var mer delaktiga vid felsökning och 

reparation. Detta då de kan få mer kunskap om felhistoriken och var som görs vid 

reparationsarbetet. De som rapporterar fel kunde även bli mer insatta i hur riggen fungerade 

om de direkt var med och åtgärdade felen hos den (Citat 73 – 76). 

 ö ö ä

Efter det hade undersökts vad som möjliggör rotorsaksanalyser upptäcktes det att detta kunde 

kategoriseras in i samma faktorer som de som förhindrar rotorsaksanalyser, nämligen 

kunskap, standardförfaranden, kultur och samarbete. Resultatet för faktorer som möjliggör 

rotorsaksanalyser är således organiserat på samma sätt som för faktorerna som förhindrar 

rotorsaksanalyser. Alla dessa presenteras i större detalj i detta avsnitt. 

Mer detaljerade resultat av faktorer som möjliggör rotorsaksanalyser i dagsläget tillsammans 

med intervjucitat och observationsiakttagelser finns i appendix C. Sammanfattningsvis var 

följande saker de som möjliggjorde rotorsaksanalyser i dagsläget (figur 23): 

- När det gällde kultur identifierades en stark vilja att förbättra nuvarande processer.  

 

- När det gällde kunskap så fanns det en uppfattning av att alla involverade hade en hög 

kompetens och var duktiga på sitt arbete.  

 

- När det gällde samarbete så fanns det fall då detta har gjorts mellan olika roller på 

STC i andra scenarion. Många system var även öppna för alla roller att ta del av. 

 

- För standardförfarandena så fanns det övriga avdelningar inom Scania som hade 

lämpliga sådana som skulle kunna implementeras på STC. 
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Figur 23 - Övergripande teman som möjliggör att utföra rotorsaksanalyser 

 

En sak som har genomsyrat detta arbete är att många informanter har berättat att det fanns en 

hög upplevd kompetens på alla anställda inom STC. Det har sagts att alla anställda var 

duktiga på sina jobb inte bara inom deras egna grupper utan på hela STC (Citat 113, 77 – 79). 

Det fanns alltså ingen uppfattning att kompetensbrist hos individerna på STC skulle vara ett 

problem när det gällde felsökning och reparationer. 

 ö ä

När det gällde kulturaspekten var deltagarna i studien mycket villiga till att vara kritiska och 

vilja förbättra så att saker och ting i slutändan blir bättre på STC (Citat 80), något som 

framkom av att alla deltagare var villiga att säga vad de tyckte och presentera vad de ansåg 

kunde förbättras i dagsläget. Det fanns också saker som i dagsläget höll på att förändras, 

exempelvis PRIMA som skulle bytas ut mot ett annat system (Citat 114) och 

uppdragsprocessen som skulle göras om för att vara enklare att följa (Citat 81). Det fanns 

även en vilja att förbättra felsökningsförfarandena, minska antalet återkommande problem och 

att kunna identifiera när ett problem behövde en djupgående felsökning (Citat 115, 116). 
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 ä ä ö

En faktor som möjliggjorde rotorsaksanalyser var att det i dagsläget fanns möjligheter att sätta 

ihop grupper som spann över olika typer av roller. Något som visade på detta var vecko- och 

månadsmötena som vissa maskinägare valt att hålla i tillsammans med Scania Maintenance 

där de samlades för att diskutera hur maskinägarens riggar fungerat den senaste tiden och om 

eventuella ombyggnationer skulle behövas (avsnitt 4.3). En annan indikation på att samarbete 

mellan avdelningar var möjligt var att det inte fanns några hinder för att dela med sig av 

information mellan roller om viljan skulle finnas. Ett exempel på detta var PRIMA, där alla 

anställda kunde ansöka om att få tillgång och se vilka ärenden som fanns (Citat 82). 

 å å ö

När det gällde standardförfaranden fanns det i dagsläget sådana som berörde 

rotorsaksanalyser implementerade på övriga avdelningar på Scania (avsnitt 4.6.1). Det fanns 

alltså goda möjligheter att dra lärdomar från övriga avdelningar som har löst problem lika de 

som finns på STC. 

 å ö

Under denna studie gjordes även en undersökning utanför STC för att se om det fanns 

lärdomar eller lösningar för STC att dra av andra avdelningar inom Scania för att kunna utföra 

rotorsaksanalyser. I detta avsnitt presenteras det som hittats i den undersökningen. Även dessa 

resultat är uppdelade på faktorerna standardförfaranden, samarbete, kultur och kunskap. 

Mer detaljerade resultat av hur andra avdelningar på Scania har löst problem tillsammans med 

intervjucitat och observationsiakttagelser finns i appendix C. 

 

Nedan följer en presentation av de förfaranden som hittats på andra avdelningar inom Scania 

som kan hjälpa att utföra rotorsaksanalyser på STC.  Det presenteras också vad som 

möjliggjort att standardförfaranden har fungerat väl att implementera på andra avdelningar. 

Å ä Å ä

Ett problem som fanns idag var att för lite tid spenderades på att felsöka varför ett problem 

uppstått och reparationsarbetet påbörjades för snabbt vilket i längden ledde till återkommande 

och svårlösta problem. Det fanns inga förfaranden för hur den som rapporterat felet och 

reparatören skulle diskutera vad det var som hade gått fel. På grund av detta skulle det 

behövas någonting som kontrollerar mer hur felsökningen går till och som har fokus på att 

minimera konsekvenser av ett fel. Produktionsavdelningen på Scania hade löst detta med 

metoderna Åtgärder Vid Stopp (ÅVS) och Åtgärder Efter Stopp (ÅES). Syftet med dessa 

förfaranden var att göra konsekvenser av ett fel som uppstått så små som möjligt. 

ÅVS är en process som startas så fort en avvikelse uppstått. Det första den som upptäcker 

avvikelsen gör är att kalla på den som leder gruppen, eller Teamleadern. Dessa utnyttjar sedan 

en checklista för att försöka lösa ett problem först. Om det bedöms att problemet inte kan 

lösas enbart med hjälp av checklistan så kallas fler personer som kan ha vetskap om 

problemet och som är berörda (t.ex. underhållsavdelningen, produktionstekniker o.s.v.) för att 

göra en ÅVS-analys. Denna görs med hjälp av en mall som är utskriven på en 



48 

 

whiteboardtavla och som står bredvid maskinen som fallerat, en så kallad ÅVS-tavla. De 

involverade får sedan gå igenom vilka aktiviteter som krävs för att maskinen ska börja 

fungera igen. I slutet av ÅVS-processen görs en bedömning om åtgärden som hittades med 

ÅVS verkligen löser problemet eller inte. Om de involverade tror att lösningen enbart är 

kortsiktig genomför de en ÅES.  

Syftet med en ÅES är att hitta mer djupgående orsaker till problem och således även kunna 

åtgärda dem mer långsiktigt. Något som avgör om ett fel behöver lösas mer långsiktigt är om 

den underliggande orsaken till ett problem inte verkar ha identifierats i ÅVS-analysen. Det 

första som görs vid en ÅES är att alla som kan tänkas sitta på kunskap kring problemet och 

som är berörda av det tillkallas. Det samlas sedan in relevant fakta kring vad som har skett. 

När detta är gjort organiseras detta vid behov i ett CED med kategorierna maskin, människa, 

metod, material. Efter detta avgörs det vilka alternativ som säkerställer att felet inte 

uppkommer igen. Alternativen som hittats genomför sedan gruppen 5-varför på för att 

identifiera rotorsaker. Allt mynnar sedan ut i förbättringsförslag som sedan implementeras för 

att minimera konsekvensen som ett fel har och hur ofta det uppkommer.  

En process som är gjord för att göra mer djupgående rotorsaksanalyser än ÅVS och ÅES är 

STC:s rotorsaksanalysmetod. I dagsläget implementeras denna på olika avdelningar inom 

STC och det är rekommenderat av Scania att detta är den rotorsaksanalysmetod som ska 

användas inom STC. Den är gjord för att vara anpassningsbar och fungera på många olika 

typer av problem. Den består av fem steg:  

1. Förberedelser – I detta steg ska rotorsaksanalysen planeras. Det är rekommenderat att 

detta görs så snabbt efter ett problem har identifierats som möjligt. Detta för att det 

som hänt då fortfarande är aktuellt och många minns det som hänt tydligt. Det första 

som ska göras är att skapa en grupp med kompetenser från olika områden som kan 

vara relevanta för att lösa ett problem, max 12 personer. I vissa fall kan även en extra 

ledare behövas som styr gruppen om den är för stor eller problemet är komplext. Efter 

detta ska förberedelserna påbörjas. Saker som kan vara av intresse att ta reda på innan 

en rotorsaksanalyssession kan vara vilka dokument, standarder och dylikt som kan 

beröra problemet. Även felhistoriken, rapporter kring säkerhet och kvalitet och hur 

processer har förändrats över tid som berör problemet är av intresse att utforska.  

2. Definiera problem –  När förberedelserna är klara och insamlingen av information 

skett används verktyg såsom 5W1H för att kunna definiera vad problemet är på ett så 

tydligt sätt som möjligt så det blir klart för alla vad för problem som ska lösas.  

3. Orsakskartläggning – I detta steg utgår deltagarna från problemet som definierades i 

steg 2. Det definierade problemet skrivs ner på en post-itlapp och klistras upp på en 

vägg. Sedan frågar alla deltagare sig varför detta skedde och sätter upp nya lappar för 

varje varför-fråga och svar och ordnar dessa som ett träddiagram (avsnitt 2.1.2). Varje 

varför-lapp kategoriseras sedan efter om det kan bevisas om det är en bidragande 

orsak eller inte. Om det inte kan bevisas på plats så bestäms vilka aktiviteter som 

behövs för att kunna bevisa det. När alla orsaker är kontrollerade om de verkligen är 

bidragande eller ej är kartläggningen klar.  

4. Felträd – I detta steg återskapas träddiagrammet digitalt i ett exceldokument och 

arkiveras.  
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5. Aktivitetsplan – I detta steg skapas en lista med aktiviteter som ska åtgärda de orsaker 

till fel som hittats av rotorsaksanalysen.  

På Scania har även en variant av 8D (avsnitt 2.1.3)  använts på en annan avdelning som 

sysslar med tillverkning av komponenter. Det har dock gjorts lite förändringar på några steg 

av modellen. Processen består av 8 och inte 9 steg. Det första steget ”Planera” och ”Definiera 

och beskriv problemet” är sammansatt till ett steg, nämligen ” Förstå situationen och klargör 

problemet”. En annan skillnad är att Scanias modell inte har med stegen ”Använd en grupp” 

som är utbytt mot ”Sätt mål” och ”Gratulera gruppen” som är utbytt mot ”Standardisera”. 

Scania har även mer utförligt beskrivit stegen och anpassat dem för deras domän. Hos Scania 

består 8D av följande steg: 

1. Förstå situationen och klargör problemet (Motsvarande steg i ursprunglig 

modell: ”Planera” och ”Definiera och beskriv problemet”) – Precis som i den 

ursprungliga 8D-modellen ska det först planeras hur ett problem ska lösas. I detta steg 

ska det förklaras varför ett visst problem valdes för att utföra 8-stegsprocessen på. 

Några kriterier för att ett problem ska kunna undersökas med hjälp av 8-

stegsprocessen är att det ska gå att mäta om problemet löses. Det ska även finnas en 

bild av idealsituationen men vägen dit ska inte vara känd, då det är vägen till 

idealsituationen som 8-stegsprocessen ska visa. En annan viktig sak är att visualisera 

problemet så mycket som möjligt, genom att t.ex. visa vilken komponent som 

uppvisar problem eller var i en process som brister finns med hjälp av bilder.  

2. Bryt ner problemet (Samma namn som ursprungliga 8D-modellen) – I detta steg ska 

problemet brytas ner till mindre, mer konkreta delar som tillsammans utgör problemet 

som ska lösas. Detta ska göras genom att fakta samlas in om kringliggande saker runt 

där problemet uppstod. Det är viktigt att förankra allt i bevis och ha en god 

uppfattning av hur saker fungerar i praktiken. På grund av detta är det viktigt att 

ständigt vara i kontakt med själva platsen som felet uppstod på i detta steg. 

3. Sätt mål (Finns ej med i ursprungliga 8D-modellen) - I detta steg ska det sättas ett 

konkret mål som ska uppnås i slutet av 8-stegsprocessen. De kriterier som finns är att 

det ska vara Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt (SMART). 

4. Bestäm, identifiera och verifiera rotorsaker (Samma namn som ursprungliga 8D-

modellen) – I detta steg ska underliggande orsaker till problemet identifieras. Detta 

görs genom att först brainstorma möjliga orsaker, ta reda på om dessa orsaker stöds av 

fakta, ta bort de saker som inte stöds av fakta och sedan analysera de saker som är 

kvar. 

5. Ta fram motåtgärder och skapa handlingsplan (Samma namn som ursprungliga 8D-

modellen) - Givet de orsaker som hittats i föregående steg ska nu en plan för att 

åtgärda dessa orsaker påbörjas. Möjliga åtgärder tas fram tillsammans med de som är 

insatta i processen och de bästa åtgärderna med avseende på kostnad eller effektivitet 

väljs. Sedan skapas en handlingsplan som visar hur det ska gås tillväga för att lösa 

problemet och vem som bör göra vad.  

6. Implementera och kontrollera så problemet löses av åtgärderna (Samma namn som 

ursprungliga modellen) - I detta steg genomförs handlingsplanen och det utvärderas 

hur den fungerar i praktiken. Om en handlingsplan inte fungerar som tänkt provas en 

annan.  
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7. Följ upp resultatet (Samma namn som ursprungliga 8D-modellen) - I detta steg följs 

resultatet upp. Det kontrolleras om målen som sattes upp i steg 3 uppnås. Om det inte 

är fallet provas ett annat alternativ eller så revideras rotorsaksanalysen.  

8. Standardisera (Finns ej med i ursprungliga 8D-modellen) - I detta steg standardiseras 

lösningen som fungera rtillräckligt bra så att det blir en process som alla involverade i 

domänen ska använda framöver. I detta steg introduceras lösningen till alla som inte 

var med i 8D-processen men som påverkas av förändringarna. I denna punkt finns det 

även tips på saker som bör göras för att se till att standarden finns kvar och man inte 

faller tillbaka på gamla metoder. Det är ständiga observationer och utvärderingar som 

huvudsakligen rekommenderas, men även ett grundläggande tänk som innebär att 

kommunikationen är tydlig och att det finns en kultur som tillåter ständiga 

observationer och utvärderingar.  

Vidare har även Scania utvecklat den så kallade 24-timmars problemrapporten, vilket är en 

enklare variant av 8-stegsmodellen. Denna kan användas istället för 8D när det är tydligt vad 

problemet är och hur situationen ska se ut när problemet är löst. I denna finns inte steg 3 (att 

sätta mål) med då målet alltid i dessa är att få bort ett tydligt problem. Namnet kommer från 

att de fem första stegen ska göras inom 24 timmar, alltså att identifiera problemet, bryta ner 

det, göra en rotorsaksanalys och ta fram motåtgärder och en handlingsplan för att applicera 

motåtgärderna. 

Vissa avdelningar på Scania har även utnyttjat FMEA (avsnitt 2.1.3) för att kunna förutsäga 

vad för eventuella fel som olika utrustning kommer att inneha.  

Två andra aspekter som har identifierats på övriga avdelningar inom Scania som sågs som 

viktiga för att standardförfaranden skulle fungera väl och användas i praktiken var att alla 

förfaranden behövde vara så simpla som möjligt så att de är lätta att förstå och lära sig (Citat 

83, 84). Den andra viktiga aspekten var att i så stor utsträckning som möjligt undvika att 

skapa nya förfaranden utan istället förbättra och förändra de som redan finns så att det blir 

tydligt vilket förfarande det är som gäller för olika tillfällen (Citat 85). 

 

För att kunna genomföra en rotorsaksanalys på bästa möjliga sätt har övriga avdelningar 

nämnt att en viktig aspekt är att alla redan från början är överens om vad problemet är och att 

ett fokus alltid finns på problemet som identifierats (Citat 86).  

En annan aspekt som hjälper en rotorsaksanalys är att visualisera resultaten och bygga dem 

tillsammans så alla har en gemensam bild, dels av resultaten men även av vad problemet är 

(Citat 87, 89). När det gäller att visualisera resultaten så är ett exempel på detta att 

tillsammans i gruppen bygga upp felträdet på en stor tavla. När det gäller att definiera 

problem så är det bra i vissa fall att rita en bild på var problemet är någonstans och varför det 

sker istället för att endast försöka förklara det med ord (Citat 88). 

Något annat som har hjälpt övriga avdelningar inom Scania att samarbeta är regelbunden 

kommunikation mellan olika roller likt de vecko- och månadsmöten som i dagsläget fanns 

mellan underhållsavdelningar och vissa maskinägare (avsnitt 4.3) (Citat 90). En annan sak 
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som fungerat väl för en av maskinägarna är att ha en speciellt utnämnd person som har ansvar 

för att kommunicera med underhållsavdelningen och ha en god vetskap om maskinerna och 

deras felhistorik. Detta har möjliggjort för dessa avdelningar att ha en tydligare och mer 

entydig kommunikation med Scania Maintenance då det huvudsakligen är en person som de 

då behöver kommunicera med. 

 

Övriga avdelningar som har implementerat standardförfaranden som i dagsläget används i 

praktiken har nämnt att detta sker av tre huvudsakliga anledningar. Den första anledningen är 

att cheferna ständigt efterfrågar att de anställda ska följa förfarandena (Citat 91 – 94). Något 

annat som visar att det efterfrågas att ett standardförfarande ska användas är att ha olika mått 

som belönar användandet. Det kan vara att ha uppsatta regler som säger att det alltid ska vara 

ett antal processer som är igång och att då visa uppskattning till de som följer dessa regler 

(Citat 93, 100). När det gäller att efterfråga underhållsarbete och vara ansvarig för detta har en 

produktionsavdelning på Scania bestämt att det är maskinägarna som ska styra detta och se till 

att maskinerna fungerar så bra som möjligt (Citat 101). 

Den andra anledningen till att standardförfaranden används i praktiken är att ansvariga för 

processen ständigt följer upp och granskar hur processerna används i praktiken (Citat 95) och 

ger feedback till de som utnyttjar processen så att det är tydligt vad som är viktigt att göra för 

att följa processen. Detta kan göras i form av både mindre och större regelbundna revisioner 

(Citat 96 - 98). Detta kräver också att cheferna är minst lika medvetna om hur 

standardförfarandena ska användas som de anställda för att de ska kunna efterfråga sätt saker 

vid rätt tillfälle (Citat 95). En annan viktig aspekt av detta är att cheferna ska stötta snarare än 

bestraffa när ett förfarande inte används. Cheferna måste med andra ord försöka hjälpa den 

som inte utnyttjar förfarandet som det är tänkt att på ett bättre sätt kunna göra det genom t.ex. 

utbildning (Citat 99).  

En annan intervention som används för att få folk att följa förfaranden är att de som är 

ansvariga för att utforma standardförfaranden även bjuder in de som använder 

standardförfarandena och låter dem ge feedback på vad de tycker om olika processteg, 

exempelvis genom att ta emot förändringsförslag i en förslagslåda (Citat 102, 103). 

 

Något som möjliggör att en rotorsaksanalys, problemlösning och felsökning kan utföras på 

bästa sätt enligt andra avdelningar på Scania är att det finns lämplig kompetens som är med 

och deltar i den (Citat 104, 105). En annan aspekt som är viktig för att standardförfaranden 

ska kunna efterföljas i praktiken är att utbilda de som ska använda dem så att de har en god 

förståelse kring hur de fungerar (Citat 106, 107). Olika sätt att sprida information som hittats 

inom Scania är att hierarkiskt sprida kunskapen neråt från chefer till deras anställda (Citat 

108), att låta representanter för olika grupper ta med sig information och sprida till sin grupp 

(Citat 109) och att bjuda in externa personer som är nyfikna som då får ta del av hur olika 

förfaranden fungerar (Citat 110). 
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I detta avsnitt presenteras åtgärdsförslag givet de faktorer som i dagsläget förhindrade 

rotorsaksanalyser. Förändringarna har med andra ord som huvudsakligt syfte att möjliggöra 

rotorsaksanalyser på bästa sätt på STC. Sedan följer en diskussion kring resultaten generellt 

och metoden som använts. 

När det gäller åtgärdsförslagen är en viktig poäng att ta upp att de främst ska ses som en form 

av tankeställare för läsaren kring hur saker potentiellt skulle kunna lösas. Åtgärdsförslagen 

som givits bör med andra ord inte ses som ett facit för att lösa alla problem, framförallt för att 

det i denna studie inte testats hur lösningarna fungerar i praktiken just på STC.  

I avsnitt 5.1 – 5.4 följer en mer detaljerad genomgång av åtgärdsförslagen, men 

sammanfattningsvis är åtgärdsförslagen följande: 

- Något som i dagsläget saknas men krävs för att rotorsaksanalyser skall fungera bra är 

att efterfråga och ta ansvar för dem. Ett sätt att lösa det på är att en lämplig roll väljer 

att ta ansvar för dessa och då även blir belönad för att den gör detta genom exempelvis 

lönehöjning eller dylikt. Vilka som bör ta detta ansvar är svårt att svara på, men av de 

roller som finns idag passar antagligen maskinägare eller Scania Maintenance bäst då 

då ofta interagerar med testriggarna. Vilka som än väljs är det viktigt att det är 

gemensamt för alla roller och framförallt hos alla maskinägare 

 

Något annat som krävs när det gäller kulturen är att alla inom organisationen har en 

god förståelse kring nyttan med rotorsaksanalyser för att se behovet av att efterfråga 

det. Det är också viktigt att alla involverade upplever att de kan vara med och påverka 

hur rotorsaksanalyserna går till genom att t.ex. kunna ge förbättringsförslag kring 

rotorsaksanalysprocesserna. 

 

- Något annat som är viktigt är att det bestäms vilka rotorsaksanalysförfaranden som 

skall användas vid olika tillfällen och att förfarandena som väljs är gemensamma för 

alla involverade roller. Det rekommenderas att alltid först göra en ÅVS när fel uppstår 

för att förbättra dokumentation och analysfasen i problemlösningarna. Om det sedan 

upptäcks att åtgärdsförslagen från en ÅVS inte är tillräckligt bra så bör en djupare 

analys göras, antingen genom ÅES eller 24-timmars problemrapport. Om det sedan 

upptäcks att problemet ändå inte på ett tillräckligt bra sätt löses med någon av 

föregående metoder eller om det redan från början är tydligt att problemet är komplext 

rekommenderas det att använda STC rotorsaksanalysmetod. Utöver detta bör även 

FMEA göras när en testrigg byggs eller beställs för att på förhand få en förståelse för 

vilka typer av problem som kan uppstå och hur allvarliga de är. 

 

- Det är också viktigt att kunna sammansätta en rotorsaksanalysgrupp med lämpliga 

personer som har god kunskap om riggen som fallerat. Det bör vara representanter 

från maskinägarna, maskinutvecklarna och underhållsarbetare som deltar åtminstone i 

större rotorsaksanalyser. Framförallt maskinutvecklarna bör involveras mer i de större 

problemen hos testriggarna och bör även tillåtas mer tid för att deltaga i felsökningar 

och problemåtgärder av testriggarna. Arbetsmiljöansvariga bör också delta för att 

granska och se till att åtgärdsförslagen är säkra och arbetsmiljömässigt bra. När det 
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gäller skapandet av en rigg bör Scania Maintenance också deltaga mer för att se till så 

att riggen blir underhållsvänlig. 

 

- Något som måste förbättras är insamlingen av data kring vad som tidigare har hänt 

med en testrigg innan en rotorsaksanalys skall göras. Detta kan hjälpas av tidigare 

nämnda standardförfaranden för rotorsaksanalyser som har som bieffekt att saker 

dokumenteras. Det finns dock brister i hur pass noggrant saker skrivs. På grund av 

detta bör det alltså finnas mer strikta regler för hur ärenden skrivs in och hur de 

avrapporteras, exempelvis med hjälp av SBAR. Alla involverade bör även ha tydliga 

delade mentala modeller kring varandras uppfattning av vad som är viktigt att ta 

hänsyn till och vilka som har rätt kompetens för att lösa ett problem. 

 

När det gäller kulturen är det viktigt att det finns någon som utför rotorsaksanalyser och att 

någon efterfrågar att de ska utföras. Detta avsnitt kommer presentera förslag på åtgärder som 

möjliggör en efterfrågan och ett ansvar kring rotorsaksanalyser. 

 å

För att rotorsaksanalyser ska kunna genomföras i praktiken är det viktigt att det efterfrågas 

och att de som är ansvariga för standardförfarandet även är väl insatta i hur den fungerar 

(Latino, Latino, & Latino, 2011; Doggett M. A., 2005; Reason, 2008). Att efterfråga saker är 

även något som övriga avdelningar inom Scania som lyckats med att implementera 

standardförfaranden har upplevt är en viktig aspekt (avsnitt 4.6.3). Att exempelvis använda 

sig av belöningssystem som verktyg för att förändra kulturer och införa nya 

standardförfaranden är också något som tidigare forskning (Kerr & Slocum, 1987) såväl som 

övriga avdelningar upplevt är effektivt för att få folk att följa förfaranden (avsnitt 4.6.3). Givet 

detta skulle någon form av system som belönar personer som deltar i och utför 

rotorsaksanalyser vara lämpligt att införa.  

Något annat som är viktigt är att utbilda chefer och de som ska ansvara för att utföra 

rotorsaksanalyser om hur rotorsaksanalyser ska gå till. Detta då det enligt andra avdelningar 

inom Scania (avsnitt 4.6.3) såväl som tidigare forskning (Reason, 2008) är viktigt att chefer är 

insatta i hur saker fungerar för att de ska kunna efterfråga rätt saker.  

Något annat som andra avdelningar inom Scania sagt hjälper personal att använda förfaranden 

och som visar att det uppskattas är att bjuda in och ta emot feedback om förfarandena från de 

som använder dem i praktiken (avsnitt 4.6.3). Detta kan även öka känslan av kontroll som de 

som använder förfarandet innehar, något som även har visat sig underlättar att lära sig nya 

förfaranden (Vanthournout, Noyens, Gijbels, & Bossche, 2014). Givet detta är en idé att 

införa någon form av feedbacksystem, t.ex. en förslagslåda där utövarna får ge feedback på 

saker de tycker bör förändras med rotorsaksanalysprocessen.  

 ö

För att kunna efterfråga rotorsaksanalyser kräver det också att det över huvud taget finns 

någon som efterfrågar och driver det, något som resultaten visar saknas i dagsläget (avsnitt 

4.4.2.3). Som kan ses i resultaten anser vissa att detta ansvar bör ligga hos 

underhållsavdelningarna då underhållsarbetet innebär att se till så utrustning fungerar som den 
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ska. Andra anser att maskinägarna bör ha detta ansvar då det är deras maskiner och de bör 

känna ett ansvar över att maskinerna ska fungera för att kunna använda dem. Nedan listas 

potentiella kandidater som skulle kunna ansvara för detta och vilka för- och nackdelar som 

finns med varje kandidat. 

En potentiell kandidat skulle kunna vara maskinutvecklarna, då de har viss erfarenhet av att 

samarbeta med både maskinägare och underhållsavdelningarna då dessa bjuds in i olika faser i 

projekt för när en maskin skall byggas (avsnitt 4.2.1). Då de ansvarar för att utveckla 

maskinerna innehar de även en stor kompetens kring hur maskinerna fungerar rent tekniskt 

vilket kan hjälpa när potentiella orsaker ska bevisas. Nackdelen med att maskinutvecklarna 

ska driva rotorsaksanalyser är att de generellt inte är involverade i riggen när den är 

färdigutvecklad och körs. På grund av detta blir de inte lika direkt drabbade som 

maskinägarna och underhållsavdelningarna när en rigg fallerar. Detta då en fallerad rigg 

främst orsakar stilleståndskostnader för maskinägarna och extra reparationsarbete för 

underhållsarbetarna. På grund av detta kan behovet av att göra rotorsaksanalyser vara lägre 

hos maskinutvecklarna än hos de andra och således kan deras motivation till att driva detta 

vara lägre vilket kan påverka hur väl de utför rotorsaksanalyser (Venkatesh & Smith, 1999). 

Det andra alternativet skulle vara om Scania Maintenance skulle ansvara för detta. Fördelen 

med detta är att de är mest insatta i reparationsarbetet och har störst uppfattning kring vad för 

felsökning och reparationsarbete som har gjorts på testriggarna, då de flesta 

underhållsärenden hanteras av dem (avsnitt 4.2.4). Likt maskinutvecklarna blir de dock inte 

lika drabbade av att maskinen står stilla som maskinägarna. Detta då maskinägarna är direkt 

beroende av att testriggarna fungerar för att de ska kunna utföra en stor del av sitt arbete, 

nämligen att testa komponenter. 

Det tredje alternativet är någon representant hos maskinägarna, potentiellt den som är 

ansvarig för förstalinjens support hos vardera maskinägare. Detta då denne ska ha en god 

uppfattning av hur maskinerna fungerar och vilka fel som har uppstått (avsnitt 4.1.3). Det är 

även denne som bär huvudsakligt ansvar för att kommunicera med underhållsavdelningen. 

Detta kräver dock då att alla maskinägare har en förstalinjens support. Att leda och se till att 

rotorsaksanalyser utförs blir också ännu en uppgift som de som ansvarar för förstalinjens 

support måste hantera, något som den kanske inte har tid med.  

En annan möjlighet skulle vara att skapa en ny grupp som har som huvuduppgift att stötta och 

leda rotorsaksanalyser på diverse avdelningar likt hur arbetsmiljöavdelningarna jobbar med 

sina frågor (avsnitt 4.1.4). Dessa kan då inkallas när maskinägarna eller 

underhållsavdelningen anser att en rotorsaksanalys bör göras. Detta är något som även stöttas 

av Latino, Latino & Latino (2011) som har nämnt att en grupp som fokuserar på att leda och 

stötta andra i att utföra rotorsaksanalyser ofta behövs för att de ska fungera på bästa sätt. 

Problemet med detta är dock att denna grupp ständigt måste påminna alla om att de finns så 

att de som upptäcker fel ser till att anlita dem när rotorsaksanalyser behövs. Det kräver också 

att en ny avdelning skapas och om rotorsaksanalyser inte behövs tillräckligt ofta kan detta bli 

en ineffektiv roll. 

Vilket av dessa alternativ som är bäst är svårt att svara på, det beror på vilka faktorer som 

väger tyngst och om fördelarna väger över nackdelarna för någon av alternativen givet 

behoven som finns. Om någon av de nuvarande rollerna bör ta detta ansvar så är dock 
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rekommendationen att antingen Scania Maintenance eller Maskinägarna ska göra detta på 

grund av att de är i störst kontakt med tesriggarna. 

En annan fråga är vem eller vilka som bör ha ansvaret för att se att en rotorsaksanalys behövs 

från första början. Som resultaten säger är det idag underhållsavdelningarna som tagit på sig 

rollen att ge förslag till maskinägarna när en maskin bör omkonstrueras även om det inte står 

skrivet att de ska göra detta (avsnitt 4.4.2.2). Detta skulle kunna avhjälpas genom att 

bestämma att både maskinägarna och underhållsavdelningen har detta ansvar, då båda dessa 

är i direkt kontakt med maskinerna och således har potentialen att kunna se när 

rotorsaksanalyser behövs. Sedan kan standardförfaranden introduceras för att strukturera 

felsöknings- och reparationsprocessen så att de är mer kontrollerade och tydligare kan visa 

alla involverade när ett problem uppstått som kräver mer uppmärksamhet, något som 

diskuteras i större detalj i avsnitt 5.2.  

Något annat som är viktigt är att det bör finnas en gemensam uppfattning som delas mellan 

alla maskinägare kring vem som ska ansvara för rotorsaksanalyser och hur felsöknings- och 

problemlösningsarbete bör gå till. Två exempel på saker som inte är gemensamma för alla i 

dagsläget är att vissa maskinägare har en förstalinjens support som håller huvudsaklig 

kommunikation med underhållsavdelningen, alla maskinägare har dock inte en sådan roll 

(avsnitt 4.1.3). Det andra exemplet är att vissa felrapportörer är enligt resultaten engagerade i 

att delta i felsökning och reparation, andra är det inte (avsnitt 4.4.2.4). Detta skapar en 

otydlighet för underhållsavdelningen då olika maskinägare har olika syn på ansvarsrollen. Hur 

reparatörerna och maskinutvecklarna således ska förhålla sig till varje maskinägare varierar. 

Även detta skulle kunna avhjälpas genom att införa standardförfaranden som styr upp hur 

felsöknings- och problemlösningsarbetet går till (avsnitt 5.2). 

 

Något som driver att folk i praktiken använder olika verktyg enligt andra avdelningar inom 

Scania är att förfaranden är så simpla som möjligt att följa. Att det ska vara enkelt att förstå 

vilket förfarande som ska användas vid ett specifikt tillfälle är också viktigt. Något som har 

hjälpt detta för andra avdelningar är att det finns så få standardförfaranden som möjligt så att 

det blir enkelt för utövare att hitta rätt förfarande snabbt (avsnitt 4.6.1). Även tidigare 

forskning har nämnt att väldefinierade processer är en viktig faktor för att kunna utföra en 

rotorsaksanalys (Latino, Latino, & Latino, 2011). För att hålla antalet olika 

standardförfaranden till ett minimum är det med andra ord viktigt att rotorsaksanalysmetoden 

som väljs även är gemensam för alla maskinägare, underhållsavdelningarna och hos 

maskinutvecklarna. 

När det gäller problemlösning generellt är det också viktigt att alla maskinägare kommer 

överens om en gemensam standard kring olika processer, då det varierar i dagsläget. Ett 

exempel på saker som skulle kunna förenklas genom att ha få standarder är att vissa 

maskinägare har regelbundna avstämningar med underhållsavdelningarna (avsnitt 4.3) och 

andra har det inte. Hur dessa går till är också olika, då vissa utgår från ett exceldokument som 

uppvisar andelen icke värdeökande tid och andra istället utgår ifrån öppna ärenden och inte 

har något exceldokument eller dylikt som stöd under mötet. Ett annat exempel är att olika 

felrapportörer väljer att deltaga olika mycket vid felsökning och reparation (avsnitt 4.4.2.2). 
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Precis som med variationen kring ansvar för felsöknings- och problemlösningsfrågor som 

finns hos maskinägarna så skapar olika standarder hos olika maskinägare en otydlighet för för 

övriga roller som samarbetar med dem. Detta då de får svårt att veta hur de ska förhålla sig till 

en specifik maskinägare och vad de väntar sig av den andra. Om det då istället skulle finnas 

ett specifik förfarande för felsökning och reparation som istället för att bytas ut med jämna 

mellanrum optimeras och förbättras och som är gemensamt för alla maskinägare skulle det 

också bli tydligt för reparatörer och maskinutvecklare att veta vad som krävs av dem från 

maskinägarnas sida och vilka förfaranden som alla aktörer bör följa när det gäller felsökning 

och rotorsaksanalys.  

Något annat som är ett problem är att det i dagsläget inte finns några definitiva standarder för 

vad för rotorsaksanalysmetod som skall användas på STC, utan endast en rekommendation av 

en metod (nämligen STC:s rotorsaksanalysmetod, se avsnitt 4.6.2) . På grund av detta behövs 

det således bestämmas vilken eller vilka metoder som bör implementeras och standardiseras. 

Frågan är vilken eller vilka som är mest lämpliga och när vilka förfaranden bör användas, 

något som avsnitt 5.2.1 - 5.2.3 handlar om. 

 ä ö ö

En risk som finns med rotorsaksanalyser är att de kan utföras för ofta på problem där 

rotorsaksanalyser inte behövs. Ett exempel kan vara att felet som direkt sågs som det som 

verkade vara fel också var det som var fel. Det gör således en djupgående felsökning eller 

rotorsaksanalys onödig. Detta är något som även Latino, Latino & Latino (2011) och Choo 

(2014) menar är en risk. På grund av detta bör det inte alltid göras stora djupgående 

rotorsaksanalyser så fort ett problem uppkommit, utan alternativ bör finnas även för mindre 

felsökningar. Det bör även finnas verktyg som proaktivt kan ge indikationer på vilka typer av 

fel som kan kräva djupgående rotorsaksanalyser.  

 

Det första som bör bestämmas är om förfaranden bör hämtas utanför Scania eller från en 

annan avdelning inom Scania. Då det redan existerar metoder som är välutvecklade och 

används i praktiken på andra avdelningar inom Scania (avsnitt 4.6.1) så är rekommendationen 

att huvudsakligen fokusera på dessa. En annan anledning till det är att om en intern metod 

väljs finns det kompetens som har god vetskap om förfarandena som enkelt kan nås för stöd. 

Förfarandena som finns inom Scania innehåller även de faktorer som utgör en rotorsaksanalys 

enligt definitionen som skapades i avsnitt 2.1.4. De har fokus på att orsakerna ska kunna 

bevisas och att problemen tydligt ska definieras. Alla metoder går även att använda i grupp, 

vissa förfaranden betonar dessutom att det är viktigt att sammansätta en grupp. Det är även 

fokus på att kunna visualisera resultat och att åtgärdsplaner ska skapas.  

 

Frågan är då vilken eller vilka metoder som bör anammas. Alternativen som finns är de som 

är presenterade i avsnitt 4.6.1. De som upphittats går att ordna efter hur pass omfattande de är 

och således hur mycket resurser som behövs läggas på respektive, något som kan hjälpa att 

bestämma när de är lämpliga eller olämpliga att använda. Följande ordning kan förfarandena 

kategoriseras i från minst till mest omfattande: 
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1. ÅVS – Denna ska göras snabbt för att hitta en tillfällig lösning så att en maskin kan 

fungera igen. Den är därför även minst omfattande och minst resurskrävande. 

2. ÅES/24-timmars problemrapport – ÅES görs vid behov om en ÅVS inte ger ett 

tillräckligt bra svar på vad orsaken till ett fel var och är således mer djupgående. En 

24-timmarsproblemrapport har ett liknande djup som ÅES men innefattar flera steg, 

framförallt steg som berör åtgärdsplaner och uppföljningar av åtgärder. 

3. STC:s rotorsaksanalysmetod – Denna metod har stora krav på att alla potentiella 

orsaker ska vara bevisbaserade. Den kräver även att en grupp ska sammanställas. 

4. 8D – Denna innehåller fler steg än föregående metoder för att definiera problem och 

för att skapa en åtgärdsplan och följa upp om åtgärderna är effektiva eller inte.  

Då det som tidigare nämnts inte är bra att alltid utföra djupgående rotorsaksanalyser (Latino, 

Latino, & Latino, 2011; Choo, 2014) så krävs det metoder och förfaranden som inte kräver 

stora resurser men som inte heller går in på djupet för att analysera varför något har skett när 

olyckor som är mer lättanalyserade har inträffat. Dessa kan sedan kompletteras med metoder 

och förfaranden som kräver stora resurser men som också är mer omfattande när det är 

svårare att avgöra vad som orsakat felet. 

En sak som kan implementeras är en ÅVS-tavla vid varje rigg som kan användas varje gång 

maskinen fallerar och de som upptäckte felet ska försöka åtgärda det. Detta kan leda till två 

saker. Den första är en mer strukturerad kommunikation mellan de som försöker åtgärda felet 

så att de tydligare kan diskutera vad felet är med hjälp av att visualisera det, något som 

resultaten säger att andra avdelningar har hjälpts av när det gäller samarbete vid 

problemlösning (avsnitt 4.6.2). Om en ÅVS görs tillsammans med underhållsavdelningen 

skapar det en mer strukturerad process kring hur maskiner ska överlämnas till reparatören, 

något som i dagsläget är ostrukturerat (avsnitt 4.4.2.2). Det uppmanar dessutom den som 

rapporterade felet att mer aktivt delta i felsökningen då en ÅVS-tavla fungerar väl att jobba i 

grupp med.  

Den andra saken som ÅVS leder till är att analyser och diskussioner kring vad som har gått fel 

när en maskin inte fungerar kan dokumenteras så att det går att gå tillbaka och se hur ett fel 

hittats och hur de som åtgärdat felet har tänkt. Detta är bra då dessa diskussioner i dagsläget 

normalt går förlorade då de endast sker muntligt (avsnitt 4.4.2.3). Då ÅVS-analyser i regel 

endast tar ett par minuter i produktion bör det heller inte vara alltför belastande för de 

inblandade att alltid utföra en sådan vid riggfallerande. 

Å

Frågan är vad som ska göras när det finns behov att göra mer djupgående felsökningsanalyser 

som inte en enkel ÅVS-tavla kan hantera. Alternativen som finns är ÅES och 24-timmars 

problemrapport. Fördelarna med ÅES är att den är tänkt att använda tillsammans med ÅVS 

vilket kan göra det mer tydligt när en ÅES måste göras. Detta då en del av ÅVS-metoden 

alltid är att fråga om en ÅES behövs. Fördelen med 24-timmars problemrapporten är att den 

är baserad på 8D. Om således 24-timmarsproblemrapporten implementeras är det även 

enklare att lära ut 8D då de i grunden är mycket lika varandra (avsnitt 4.6.1).  

I övrigt är 24-timmars problemrapport och ÅES mycket lika varandra, då båda innebär att 

hitta möjliga orsaker, att djupare analysera dessa och sedan skapa en aktivitetsplan. 24-
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timmarsproblemrapporten har dock mer hjälpmedel för att definiera vad problemet är med 

hjälp av checklistor och en plats för att kunna rita bilder som visualiserar vad felet är. För att 

ytterligare definiera problemet har även 24-timmarsproblemrapporten en variant av 5W1H, 

där den som använder mallen ska besvara var ett problem upptäckts, när, vem som upptäckte 

det, hur omfattande problemet är och hur det borde ha upptäckts. 

För att sammanfatta bör alltså ÅES användas om utövarna ska få mer frihet kring att definiera 

problemen då det inte finns lika många olika fält som kan fyllas i för det. Om dock målet är 

att mer styra framförallt problemdefinitionsfasen hjälper 24-timmarsproblemrapporten till 

med detta mer då den har fler steg som berör detta. 

När mer rigorös rotorsaksanalys behövs genomföras finns det två alternativ inom Scania, 

nämligen STC:s rotorsaksanalysmetod eller 8D. De är lika varandra då båda innebär att 

tydligt definiera problem, bryta ner dessa och hitta orsaker och rotorsaker till problemen och 

att skapa en åtgärdsplan för att lösa problemen (avsnitt 4.6.1). Skillnaden är att 8D mer 

fokuserar på implementationen efteråt och att kontrollera så att implementationen fungerar 

även i praktiken. Den är även som tidigare nämnts mycket lik 24-timmarsproblemrapporten i 

sin grundstruktur, då alla steg utom steg 3 även finns med i 24-timmarsproblemrapporten. Om 

24-timmarsproblemrapporten då är känd för utövarna så är det även enklare att lära sig 8D. 

STC:s rotorsaksanalysmetod har större fokus på att sätta samman grupper med rätt kompetens 

och att alla orsaker ska grundas i bevis. 8D använder också klara mallar för att visualisera 

rotorsaker genom CED och 5 varför, men när STC:s rotorsaksanalysmetod används så ska 

visualiseringen skapas av utövarna gemensamt i form av ett träddiagram. Utöver detta är 

denna metod även mer öppen för olika typer av domäner, då tillhörande hjälpmedel och 

verktyg till skillnad från 8D inte behövs anpassas till en specifik domän för att fungera som 

det är tänkt. Något annat som talar för denna metod är att den till skillnad från 8D har sitt 

ursprung i STC. Det är således denna metod som är den som Scania anser bör användas när 

rotorsaksanalyser ska göras på STC. På grund av detta är det även enklare att finna personer 

med hög kompetens om metoden då de som utvecklat den och ansvarar för den sitter på 

samma del av Scania. 

Framförallt på grund av att Scania anser att STC ska använda STC:s rotorsaksanalysmetod så 

rekommenderas det därför också att det är den metod som bör användas för de mest 

omfattande rotorsaksanalyserna. 

Att göra en FMEA redan under införskaffandet eller byggandet av en rigg kan motverka att 

underhållspecifikationerna är otydliga, något som resultaten säger är ett problem (avsnitt 

4.4.1.2). Detta då syftet med FMEA är att identifiera risker för olika typer av fel, hur de ska 

upptäckas och vilken konsekvens de får för systemet. Om detta då är tydligt för alla 

involverade blir det således även enklare att kunna förutsäga och se tecken på när en mer 

djupgående felsökning kan behövas. Om de potentiella problemen sedan tidigare är tydligt 

definierade via en FMEA så gör det också att början av rotorsaksanalysen går snabbare då det 

inte behövs läggas ner lika stora resurser på att definiera problemet. 
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När det gäller samarbetet måste det vara klart vilka roller som ska deltaga i rotorsaksanalyser 

och hur grupper med dessa roller ska sammansättas. Det måste även skapas en medvetenhet 

kring alla roller så att de är medvetna om varandras kultur, standardförfaranden och kunskap. 

Detta kapitel kommer handla om åtgärdsförslag som berör detta. 

 

För att kunna utföra en rotorsaksanalys på bästa sätt måste personer med tillräckligt hög 

kompetens från olika områden deltaga för att uppnå bästa möjliga resultat (Campion, 

Medsker, & Higgs, 1993) något som även andra avdelningar som arbetar med 

rotorsaksanalyser inom Scania har nämnt är viktigt (avsnitt 4.6.2). På grund av detta bör 

representanter från maskinägarna, underhållsavdelningen och maskinutvecklarna deltaga 

åtminstone i de större rotorsaksanalyserna. Detta då maskinägarna har en god kunskap kring 

hur riggen fungerar till vardags och är bekanta med den, underhållsavdelningen har en god 

kunskap kring hur reparationsarbetet varit hos riggen och vet vad som tidigare har åtgärdats 

och maskinutvecklarna har en stor teknisk kunskap kring hur riggen fungerar. För att 

kontrollera så att åtgärderna även arbetsmiljömässigt blir så bra som möjligt bör även 

arbetsmiljörepresentanter deltaga i rotorsaksanalyserna, åtminstone när åtgärdsförslag ska tas 

fram för att se till så att de inte är farliga eller stör arbetsmiljön. 

 

Det fungerar i dagsläget väl för några av maskinägarna att sammansätta grupper tillsammans 

med underhållsavdelningarna. Detta påvisas av de vecko- och månadsmöten som vissa 

maskinägare har med underhållsavdelningarna. Problemet verkar snarare ligga i att 

maskinägarna och underhållsavdelningarna har svårt att gruppera sig med maskinutvecklarna. 

Detta kan ses i resultaten (avsnitt 4.4.1.3), då en känsla finns att när riggen är färdigutvecklad 

så vill maskinutvecklarna så snabbt det går lämna ifrån sig den och gå vidare till andra 

projekt. 

På grund av detta verkar det alltså behövas något som gör så att maskinutvecklarna känner ett 

ansvar för att riggen ska fungera bra även när den är färdigutvecklad och att de då i större 

utsträckning även ska delta i att försöka åtgärda problemen hos riggarna. Ett förslag som 

skulle kunna hjälpa detta är att införa någon form av system som belönar maskinutvecklare 

som deltar i problemlösning och rotorsaksanalyser. Detta då belöning som nämnt i avsnitt 

5.1.1 kan vara ett bra verktyg för att främja nya beteenden (Kerr & Slocum, 1987). Som 

nämnt i avsnitt 5.2.3 kan även FMEA hjälpa till att visa upp när expertkompetensen kring 

riggarna kan behövas för att lösa problem som är mer komplexa. En FMEA kan således vara 

ett bra verktyg för att använda som argument till när maskinutvecklare bör vara med i 

rotorsaksanalyser. Det bör även vara mer fokus på att testa och utvärdera så att maskinerna är 

rätt specificerade och i praktiken klarar av det de ska när de byggs, snarare än att 

maskinutvecklarna ska lämna ifrån sig riggen snabbt (avsnitt 4.4.2.3). 

Resultaten visar även på att underhållsavdelningen måste bjudas in mer under utvecklandet av 

en rigg för att se till så riggen går att underhålla på ett bra sätt, bland annat arbetsmiljömässigt 

(avsnitt 4.4.1.3). På grund av detta behövs det även någon form av system som bättre bjuder 

in underhållsavdelningen till maskinutvecklingsfasen. Även här kan en FMEA som görs 
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tillsammans med underhållsavdelningen leda till att alla parter blir medvetna om eventuella 

svårigheter och dylikt med underhållsarbetet för en rigg. 

 

Något annat som visat sig vara ett problem är att det i vissa fall är oklart hur samarbetet 

mellan olika roller ska fungera. Bland annat är det i dagsläget oklart hur ett fel ska 

rapporteras, då det ibland sker att fel inte går in via Scania Maintenance (avsnitt 4.4.2.1). Det 

måste alltså vara tydligare för alla involverade och framförallt maskinägarna vilken väg som 

de ska ta för att rapportera fel på rätt sätt så att de dokumenteras. 

 

Ett annat problem som berör rapportering och loggning av fel är att det i dagsläget finns tre 

typer av system som loggar olyckor, nämligen Scania Maintenances PRIMA, maskinägarnas 

stilleståndsloggar och SAM som berör arbetsmiljöproblem (avsnitt 4.4.2.4). Huruvida alla 

dessa tre är nödvändiga eller om vissa kan slås ihop går att diskutera. Å ena sidan har varje ett 

unikt syfte. PRIMA berör arbetsorders hos Scania Maintenance, stilleståndsloggarna ska visa 

maskinägarna hur lång tid och varför riggarna inte har fungerat och SAM-systemet är inriktat 

på arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade problem. Å andra sidan är som tidigare nämnts något 

som underlättar för personer att utnyttja system och förfaranden att de är så få och enkla som 

möjligt (avsnitt 4.6.1) (Latino, Latino, & Latino, 2011). Det kan även vara svårt att få en 

sammanfattad bild av tidigare problem som en rigg haft om dessa loggas på tre olika sätt och 

med olika roller som hanterar varje system. På grund av detta bör det åtminstone undersökas 

om det finns möjligheter att antingen sammanfoga några av dessa system eller om de kan 

utformas så att de är så lika som möjligt. 

 

Det krävs idag åtgärder som hjälper alla roller att dokumentera tidigare fel som uppstått hos 

testriggarna, detta då det är viktigt att ha en god bakgrundskunskap kring vad som hänt vid 

rotorsaksanalyser (Latino, Latino, & Latino, 2011). 

Ett exempel på dokumentation som behöver bli mer tydlig är felen som rapporteras in till 

Scania Maintenance. Hur de är skrivna är i dagsläget mycket varierande och ofta bristfällig, 

vilket gör att det i vissa fall är svårt att veta vad felet egentligen var endast utifrån den 

skriftliga beskrivningen av felet (avsnitt 4.4.2.1). Orsaken till detta är delvis för att det inte 

finns några klara standarder för vad för information som ska lämnas av den som rapporterar in 

felet. Att detta bidrar till otydlig dokumentation är för att strukturerade processer leder till att 

den som använder dem gör mindre antal fel och utför arbete med en större objektivitet än utan 

standardförfaranden (Amare, 2012; Bhote, 1988). På grund av detta är en rekommendation att 

följa SBAR (Leonard, Graham, & Bonacum, 2004) när fel ska rapporteras in. Det kan även 

vara lämpligt att Scania Maintenance kundservice har SBAR i åtanke när de ställer frågor om 

felen till den som rapporterar det, då detta åtminstone inom sjukvården har lett till mer precis 

diagnostik av patienter. SBAR skulle även kunna användas när reparatören överlämnar riggen 

till maskinägaren när den är färdigreparerad så att maskinägaren får en tydligare bild av vad 

som gjorts. 

Ett annat problem är att det i vissa fall i dagsläget är oklart vad för uppfattning som olika 

typer av avdelningar har om olika saker, exempelvis vad maskinägarna tror ses som ett bra 
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reparationsarbete för Scania Maintenance anställda (avsnitt 4.4.2.4) och hur mycket de som 

arbetar på Scania Maintenance kundservice vet om domänen som testriggarna befinner sig i 

(avsnitt 4.4.2.4). Som tidigare nämnt kan kravet på standarder kring ansvar och dylikt hjälpa 

detta, men även saker såsom delade mentala modeller (Cannon-Bowers, Salas, & Converse, 

1993), vilket innebär att alla involverade har en god bild av varandras verktyg och 

hjälpmedel, uppgifter, mål, potentiella problem, vad för personlig kompetens som finns och 

vem som har ansvar för vilka uppgifter. Om denna uppfattning är god hos alla involverade så 

ökar även samarbetsförmågan och vetskapen om vilka som har ansvar för vad. 

 

En genomsyrande aspekt av resultaten var att alla inblandade verkade ha en gemensam bild av 

vad problemen var. Detta då alla som intervjuats i stort sett sagt samma saker kring problem i 

dagsläget och inga direkta motstridande åsikter kring problembilden identifierades. Att 

uppfattningen av problembilden var så pass lik hos alla olika typer av roller indikerar två 

saker. Den första är att insamlad data stämmer överens med hur verkligheten såg ut då 

deltagarna sagt liknande saker utan att ha vetat vad den andra sade. Den andra är att eftersom 

uppfattningen av problembilden var lik så skapar det en god förutsättning för att kunna hitta 

eventuella lösningar på problemet då alla i stort sett var överens om vilka problem som 

behövdes lösas. Likt vad de rotorsaksanalysmetoder som presenterats i avsnitt 2.1.3 nämner är 

en gemensam problembild en viktig förutsättning för att lösa problem (Fukuda, 1989; 

Lumsdaine & Lumsdaine, 1994; Duffy, 2013; Tague, 2004; Bohner, 1996) och detta verkar 

som sagt vara fallet i dagsläget. 

En gemensam bild av problemet räcker dock inte för att lösa det, det måste även finnas en 

gemensam bild av vad lösningen till problemet skall vara. När det gäller detta finns det 

indikationer på att delade åsikter om vad som behövs göras finns. Det tydligaste exemplet går 

att se i resultaten i avsnitt 4.4.2.3. Detta säger att det finns en gemensam uppfattning att det 

saknas någon som ska ansvara för att leda och sätta igång rotorsaksanalyser (vilket är en 

gemensam problembild) men vem eller vilka som bör ha detta ansvar (lösningen) finns det 

delade meningar om. Vissa har nämnt att detta ansvar bör ligga hos Scania Maintenance och 

andra att det bör vara maskinägarna som har det ansvaret. Något annat som talar för att synen 

på lösningar varierar är att det i dagsläget finns många olika typer av maskinägare med olika 

syn på hur reparationsarbete ska utföras. Två exempel på denna olika syn är att vissa som 

rapporterar fel deltar mer i felsöknings- och reparationsarbetet än andra (avsnitt 4.4.2.2) och 

att olika maskinägare har olika utformade stilleståndsloggar (avsnitt 4.4.2.4). Ett annat 

exempel som visar att rollerna har olika syn på lösningar är att maskinutvecklarna vill gå 

vidare till andra projekt och uppdrag snabbt och lämna över färdiga projekt och uppdrag till 

maskinägare när maskinägarna istället vill att maskinutvecklarna ska vara med längre i 

projekt och uppdrag (avsnitt 4.4.1.3). Att det finns olika uppfattningar kring ansvar och dylikt 

kan göra det svårt att bestämma vad den rätta lösningen är då det finns olika åsikter och behov 

och således finns det ingen lösning som i dagsläget är rätt för alla.  

Frågan är varför det finns olika uppfattning av vad den rätta lösningen är när problembilden är 

så pass lik. Ett svar på detta kan vara att det finns olika intressen hos de olika avdelningarna 

och att detta leder till att det finns olika uppfattning om för- och nackdelar med olika typer av 

lösningar. Som nämnts avsnitt 5.1.1 är det därför viktigt att styra om intressen så att de blir 

gemensamma genom t.ex. belöningssystem. Detta kan då leda till en mer gemensam syn av 
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vad som är en lämplig lösning och således även en gemensam bild av bästa lösningsförslag. 

Detta kan vara effektivt då belöningar som tidigare nämnts har visat sig vara ett effektivt 

verktyg för att ändra beteenden (Kerr & Slocum, 1987). 

 

En intressant aspekt som talar för att rotorsaksanalyser kan vara möjliga att implementera är 

att den faktor som webbenkäten som Latino, Latino & Latino (2011) presenterade som den 

största anledningen till att rotorsaksanalyser inte genomförs, nämligen att det strider mot 

organisationens grunder att inte vilja erkänna sina fel, att inte vilja förändra saker och att 

ingen ville ta ansvar över när saker inte fungerar som de skulle, alla är saker som i dagsläget 

fungerar väl och möjliggör rotorsaksanalyser på Scania. Resultaten visar på att organisationen 

är mycket öppen och självkritisk och en vilja att förändra saker och förbättras finns (avsnitt 

4.5.2). Detta är således en indikation på att det redan i dagsläget finns en god förutsättning att 

införandet av rotorsaksanalyser kan fungera väl om övriga åtgärder också genomförs. 

Sett till förslagen på åtgärder är det också anmärkningsvärt hur pass mycket som STC kan ta 

lärdom av från andra avdelningar inom Scania för att förbättra de identifierade faktorerna som 

påverkar rotorsaksanalys (avsnitt 4.6.1). Även detta är en god förutsättning för att 

implementerandet av rotorsaksanalyser kan lyckas. Detta då stödet som eventuellt kan 

behövas för att införa nya förfaranden och dylikt befinner sig inom samma organisation. 

 

De fyra övergripande faktorerna som identifierades i denna studie som förhindrade 

rotorsaksanalyser, nämligen standardförfaranden, samarbete, kultur och kunskap, fungerade 

väl även för att se saker som möjliggjorde en rotorsaksanalyser och för att ge förslag på 

förbättringar i organisationen som ska möjliggöra rotorsaksanalyser. Det fanns även tidigare 

forskning och litteratur som gav stöd för att dessa faktorer var viktiga för att kunna 

introducera och utföra rotorsaksanalyser i en organisation (Heuvel & Lorenzo, 2008; Latino, 

Latino, & Latino, 2011). Detta är en indikation på att faktorerna även kan generaliseras till 

andra domäner utanför STC för att undersöka vad som krävs för att möjliggöra 

rotorsaksanalyser. 

Dock fanns det vissa svårigheter med att utnyttja faktorerna, huvudsakligen vilken faktor som 

data skulle placeras under. Mer specifikt var det som var mest utmanande var att bestämma 

vad som skulle placeras under faktorn standardförfaranden och inte. Detta för att ett 

standardförfarande i många fall kan påverka saker som kultur, samarbete eller kunskap. Ett 

exempel på detta är att standardförfaranden möjliggör att grupper kan samarbeta på ett bra sätt 

(Campion, Medsker, & Higgs, 1993). På grund av detta så kategoriserades de 

standardförfaranden som antingen inte berörde någon av de andra faktorerna eller flera av 

faktorerna under faktorn standardförfaranden. Om ett förfarande dock endast påverkade 

exempelvis kunskap (vilket var fallet med SBAR) så kategoriserades denne istället under 

faktorn kunskap.  

Det fanns även saker utöver standardförfaranden som kunde beröra flera faktorer. Ett exempel 

på detta är att det är viktigt att det finns en gemensam kunskap mellan grupper så att de kan 

samarbeta, något som delade mentala modeller har som syfte (Cannon-Bowers, Salas, & 
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Converse, 1993). Om det skulle kategoriseras in under kunskap eller samarbete var svårt att 

avgöra. Till slut gjordes dock i det fallet valet att kategorisera det under samarbete, då 

kunskapen kring varandras mentala modeller skulle leda till ett bättre samarbete. Syftet var 

med andra ord det som huvudsakligen avgjorde sådana typer av kategoriseringar. 

Att det var svårt att välja kategorier för vissa typer av faktorer är en indikation på att de i 

många fall överlappar och beror av varandra. Goda standardförfaranden kan som tidigare 

nämnts leda till god kunskap, kommunikation och samarbete. En tillåtande kultur kan leda till 

välfungerande standardförfaranden och rotorsaksanalyser (Latino, Latino, & Latino, 2011), 

väl sammansatta grupper (Campion, Medsker, & Higgs, 1993) och skapar en stark inre 

motivation som leder till en vilja hos involverade att få en stor kunskap (Venkatesh & Smith, 

1999). En god kommunikation mellan roller kan leda till att bygga en stark gemensam kultur 

genom att t.ex. ständigt kunna kommunicera varför det är viktigt att utföra något (Reason, 

2008). Kommunikation kan även leda till välfungerande standardförfaranden där en grupp 

bestående av medlemmar som måste kunna kommunicera (Doggett M. A., 2005) och en 

välfungerande distribution av kunskap inom grupper och organisationer (Carroll, Rudolph, & 

Hatakenaka, 2002). En stor kunskap kan innefatta att det finns en god medvetenhet om andras 

roller, en god gemensam uppfattning kring vad som kulturen anser är viktigt respektive 

oviktigt och vilka standardförfaranden som finns och hur de ska användas, något som påvisas 

av delade mentala modeller (Cannon-Bowers, Salas, & Converse, 1993).  

På grund av att faktorerna kan överlappa och beror av varandra är ett lämpligt sätt att 

illustrera dessa på som på figur 24, där pilarna illustrerar hur alla faktorer är sammankopplade 

med varandra. Det var även på grund av att faktorerna kan överlappa varandra som ingen 

kulturfaktor som förhindrade rotorsaksanalyser för när en rigg skulle byggas identifierades. 

Det fanns nämligen kulturfaktorer i de andra faktorerna, exempelvis så fanns det en kulturell 

uppfattning att ingen krävde att de skulle vara involverade i att samarbeta med maskinägare 

och testa så riggar fungerade som de skulle (avsnitt 4.4.1.3). Som tidigare nämnts så 

upplevdes dock i det exemplet syftet vara att samarbeta snarare än att möjliggöra en kultur, 

varför det kategoriserades under samarbete. 

 

 

 

Figur 24 – Visualisering som illustrerar hur alla identifierade faktorer påverkar varandra 
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Ett annan aspekt som berör faktorerna är om kultur som term är för övergripande eller inte. 

Detta då den huvudsakliga komponenten för kultur är att ha en tillåtande organisation. Att 

organisationen ska tillåta saker är något som nämns av både Latino, Latino & Latino (2011) 

och Heuvel & Lorenzo (2008) och de diskuterar inte om kultur generellt när de avgör vad som 

möjliggör rotorsaksanalyser. Att termen ”kultur” användes i denna studie var för att det även 

visar att inte bara organisationers styre kan påverkas av att något tillåts. Det är nämligen 

viktigt att en förståelse finns för varför rotorsaksanalyser ska utföras inte bara hos 

organisationens topp utan hos individerna som ska utföra rotorsaksanalyser också för att de 

ska fungera på bästa sätt (Venkatesh & Smith, 1999). Genom att då använda termen ”kultur” 

istället för ”organisation” så var tanken att fokus inte blev lika starkt på de som var ansvariga 

för utformningen av organisationen som helhet utan även på individerna. 

 

Som tidigare nämnt verkar problembilden vara gemensam för alla inblandade roller då 

mycket som deltagarna i studien sa var likt vad andra deltagare hade sagt. Att deltagarna sa 

lika saker kan dock också indikera på en annan sak, nämligen att den som intervjuade 

deltagarna kan ha blivit drabbad av en kognitiv konfirmationsbias. Kognitiv 

konfirmationsbias är ett psykologiskt fenomen där den drabbade omedvetet väljer vad för 

något som är viktigt respektive oviktigt att ta hänsyn till och betonar de saker som verkar vara 

viktiga extra mycket (Plous, 1993). Den som har lett intervjuerna kan ha således ställt indirekt 

riktade frågor till deltagarna för att de skulle svara likt varandra och resultaten således skulle 

se bättre ut. Något annat som kan ha ökat risken för att detta skett är att intervjun var 

semistrukturerad, vilket har lämnat plats för den som intervjuade att välja vilka frågor som 

skulle ställas istället för att strikt följa en intervjumall. Detta kan även ha drabbat 

observationerna då observatören kan ha lagt extra stort fokus på att observera vissa saker som 

verkade vara intressanta för att stärka resultaten och andra viktiga saker kan ha missats. Även 

vid analysfasen kan en konfirmationsbias ha påverkat vilka faktorer som identifierats. Detta 

då den som analyserat intervjuerna och observationerna omedvetet kan ha letat efter specifika 

saker som sagts och gjorts och ignorerat andra saker.  

En eventuell konfirmationsbias skulle kunnat avhjälpas på två sätt. Det första är att intervjun 

skulle kunna varit mer strukturerad och inte tillåtit testledaren att ställa vilka frågor som den 

ville utan mer strikt följa en mall. Då skulle dock inte en lika hög grad av diskussion ha 

kunnat uppstå och informanterna kanske inte skulle delat med sig av lika mycket information 

om inte den som intervjuade dem hade haft möjlighet att ställa följdfrågor. En annan lösning 

hade varit att fler testledare hade kunnat intervjuat informanterna under intervjutillfällena, 

deltagit vid observationerna och analyserat insamlad data för att då kunna granska varandra 

för att se om möjlig konfirmationsbias hade uppstått. Då denna studie gjordes av en person 

var detta dock inte möjligt. 

Något som övervägdes var att spela in antingen ljud eller video vid observationstillfällena, 

men detta skulle inte fungerat väl då det i en ljudfil skulle bli svårt att veta vem som sa vad 

och om det skulle filmats skulle det varit svårt för observatören att veta vad som var viktigt att 

filma under vissa tillfällen då den inte var insatt i domänen. Tiden för att analysera 

observationsdata hade även minst dubblerats om alla observationer hade gåtts igenom en 

andra gång. 
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När det gäller analys av intervjuresultaten så övervägdes det även att mer detaljerat 

transkribera dem och t.ex. visa när informanter höjer rösten och gör pauser. Detta gjordes inte 

huvudsakligen på grund av att antalet intervjuer var för många för att detaljtranskriberingar 

skulle hunnits med att göra under arbetet. Rösthöjningar och dylikt sågs inte heller som så 

pass viktigt för resultaten att det skulle påverka i slutändan på något nämnvärt sätt. 

Den resulterande process map:en som skapades av undertecknad och som användes som 

underlag för att identifiera faktorer som påverkade rotorsaksanalyser granskades som tidigare 

nämnt inte av någon mer insatt i domänen för att kontrollera så den stämde överens med 

verkligheten. Detta gjordes huvudsakligen inte på grund av tidsbrist. En annan anledning var 

att det huvudsakliga syftet med denna karta var att ge en övergripande bild över hur saker 

fungerade i dagsläget snarare än en detaljerad beskrivning av alla processteg. Om något 

mindre fel således skulle finnas i process map:en som inte stämde överens med verkligheten 

så skulle det antagligen inte påverka slutresultatet nämnvärt hursomhelst då de smådetaljerna 

så länge som de inte var för många inte bör ha påverkat den stora helheten.  

 

Även om vissa faktorer i dagsläget möjliggör rotorsaksanalyser på STC så finns det även 

saker som behövs förändras för att de ska fungera på bästa sätt. Standardförfaranden som 

stöttar i rotorsaksanalyserna är något som behövs för att strukturera problemlösning och 

felsökning av testriggarna. Att det tillåts och uppskattas att utföra långa felsökningar innan 

reparationsarbetet är viktigt för att rotorsaksanalyser ska kunna utföras då felsökningsfasen är 

en vital del av dem. Det krävs även någon roll som efterfrågar och är ansvarig för att 

rotorsaksanalyser utförs. Fel måste också dokumenteras oftare och på ett mer strukturerat sätt 

för att den bakgrundsinformation kring fel som rotorsaksanalyser kräver ska finnas tillgänglig. 

Det måste även vara möjligt att alla involverade roller på ett bra sätt kan samarbeta och bilda 

grupper när rotorsaksanalyser ska göras. 

Saker som kan bidra med att åtgärda faktorer som förhindrar rotorsaksanalyser finns dock att 

tillgå och en majoritet av dessa går till och med att finna inom Scania. Att kulturen i dagsläget 

är tillåtande till förändring är också en god förutsättning för att en förändring ska kunna ske 

på ett lyckat sätt. Att det finns en hög upplevd kompetens hos alla anställda är också en god 

förutsättning för att kunna samarbeta mellan roller då en hög tillit att alla gör ett bra jobb 

finns. 

 

Det mest intressanta att undersöka i framtiden är hur alla åtgärdsförslag fungerar i praktiken 

och vilka eventuella oväntade svårigheter som kan finnas med att implementera dem. Ett 

exempel är SBAR som är tänkt att användas inom sjukvården. Hur denna skulle fungera i en 

annan domän finns så vitt undertecknad vet inga studier kring, så att undersöka detta skulle 

vara intressant. Ett annat exempel är att se på vilket vis som de olika rollerna i större detalj 

bör vara involverade i rotorsaksanalyserna och vilken eller vilka som bör passa bäst för att 

leda dem. 

Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden under denna studie var intervjuer. Att samla in mer 

data framförallt kring hur reparationsarbetet i praktiken fungerar genom observationer skulle 

också vara intressant för att kunna se huruvida reparationsprocessen i praktiken fungerar som 
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hur det sägs av de inblandade och om det eventuellt finns fler saker som förhindrar eller 

möjliggör rotorsaksanalyser.  

I denna studie var det ingen mer insatt i domänen som granskade hur pass väl nulägesanalysen 

och om den process map:en som helhet stämde överens med hur saker fungerade i praktiken. 

Den är huvudsakligen uppbyggd av vad individer inom sin domän har sagt om processen och 

endast några få observationer. På grund av detta skulle det vara intressant att undersöka mer i 

detalj och kontrollera hur pass väl process map:en stämmer överens med verkligheten, dels 

genom att observera mer hur saker går till i praktiken men även genom att någon expert inom 

domänen skulle kunna granska och se om något vitalt har missats. 

Under insamlingen av data nämnde även vissa informanter under intervjutillfällena att det 

inom rollerna kan finnas förbättringspotential i samarbetet, exempelvis inom 

maskinutvecklargrupperna och mellan maskinägarna. Detta var dock inget som denna studie 

la något större fokus vid då det huvudsakliga syftet var att skapa en helhetsbild av 

problemlösning och felsökning hos testriggarna.  

Antalet maskinägare som var deltagande i studien var begränsat då de var för många för att 

hinna ta hänsyn till alla. Det skulle således även vara intressant att undersöka mer hur de 

skiljer från varandra, vilka likheter de har med varandra och annat dylikt. Detta skulle vara 

intressant för att denna studie har visat indikationer på att det finns skillnader mellan dem när 

det exempelvis gäller uppfattning av fel, hur vecko- och månadsmöten ska gå till och hur 

stilleståndsloggar ser ut. Att vidare undersöka eventuella fler skillnader kan vara av intresse. 

En annan intressant aktör att undersöka skulle vara de som utvecklar nya lastbilskomponenter 

och som beställer olika typer av prover från maskinägarna och hur dessa påverkar felsökning 

och problemlösning av testriggarna. Det kan exempelvis vara att maskinägarna vill kunna 

reparera testriggarna så snabbt som det går för att det finns tryck ifrån de som beställer prover 

att proverna ska bli klara så snabbt som möjligt. Det kan även vara så att komponenterna som 

testas är orsaken till att en rigg fallerar då komponenten t.ex. överbelastat testriggen. Det 

skulle då vara intressant att se på vilket vis de som tillverkat komponenten bör vara 

involverade i att lösa problem. 

Studien som genomfördes var av kvalitativ karaktär, då intervjuerna och observationerna 

analyserades med hjälp av kvalitativa verktyg såsom tematisk analys. Det skulle vara 

intressant att göra undersökningar av nuläget av en kvantitativ karaktär på vissa saker. Ett 

exempel på detta skulle kunna vara hur maskinerna rent statistiskt fungerar och hur ofta de 

uppvisar återkommande eller svåranalyserade fel för att få konkreta siffror på hur 

problematiskt detta är. Något annat som skulle vara intressant att undersöka kvantitativt är hur 

dokumentation sker, och om det t.ex. i dagsläget finns mönster i hur fel rapporteras eller 

avrapporteras och hur ofta olika mönster uppvisas.  

Det skulle även vara intressant att undersöka hur pass generaliserbara faktorerna 

standardförfaranden, kultur, kunskap och samarbete är och hur de fungerar att använda för att 

undersöka vad som krävs för att implementera rotorsaksanalyser även på andra typer av 

domäner än denna. Som diskussionen nämnt verkar de passa väl in med vad tidigare forskning 

sagt är viktigt för att utföra rotorsaksanalyser, vilket indikerar på att de är generaliserbara. 

Dock behövs detta testas i praktiken då det så vitt undertecknad vet inte gjorts någon studie 
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som tagit hänsyn till just dessa faktorer för att undersöka möjligheterna att införa 

rotorsaksanalyser i en organisation.  
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 Skulle du kunna berätta om din bakgrund och din roll här på Scania? 

o Vad gjorde du innan du jobbade med detta? 

 Vilka typer av system/processer arbetar ni med när det gäller olycksanalys? 

o Är de baserade på någon ”standardiserad” metod? 

 Hur fungerar olycksanalyssystemet/processen idag? 

o Är den baserad på någon ”standardiserad” metod? 

o Finns det olika typer? 

o Vilka grupper/roller är involverade i denna system/process idag?  

 Vad har du för roll i olycksanalyssystemet/processen idag? 

 Hur arbetar de tillsammans? 

 Hur kan de påverka beslut som tas? 

 Är de nöjda med hur systemet/processen fungerar idag? 

 Hur mycket kunskap har de om systemet/processen?  

 Vilken är den typiska kunskapsnivån för de olika inblandade? 

 Förändras rollerna över tid? 

 Vilka skulle kunna vara involverade i processen/systemet? 

 Vilka beslut är tagna i det nuvarande processen/systemet, och hur robusta (svåra/enkla att förändra) är 

de? 

 Har du använt liknande olycksanalysprocesser/system på andra företag? 

o Hur skiljde de sig? 

 När sker olycksanalysprocesser/När används olycksanalyssystem? 

 Vilka är de största problemen med processen/systemet idag? 

o Vad klagar de som använder processen/systemet på oftast? Varför? 

 Vilka är de bästa sakerna med systemet/processen idag? Varför används just detta process/system? 

 Vilka problem har ni löst själva med ”hemgjorda” lösningar? 

 Vad bör detta projekt nå för mål och lösa för problem? 

 Hur skulle du definiera att detta projekt skulle lyckas? 

 Vilka faktorer är viktigast för er/dig när en sådan här process/system ska väljas och användas? 

 Hur skulle du vilja vara inblandad i detta projekt, och vilket är det bästa sättet att nå dig på? 

 Är det någon du tycker vi bör tala med om detta projekt? 

 Övriga frågor 
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Detta appendix innehåller detaljerade resultat kring faktorer som förhindrar respektive 

möjliggör rotorsaksanalyser i dagsläget och hur andra avdelningen på Scania har löst problem. 

I detta appendix finns även intervjucitat som berör varje faktor. 

 

När det gällde saker som förhindrade rotorsaksanalyser i dagsläget har detta delats upp på två 

separata processer, nämligen en för när riggen skulle byggas eller köpas in och en för när 

underhållsarbete skedde på riggen. Detta för att det fanns faktorer som var unika just för när 

riggen skulle byggas som inte berörde underhållsarbetet. 

 

Detta avsnitt innehåller detaljerade resultat tillsammans med intervjucitat för faktorer som 

förhindrar rotorsaksanalyser i dagsläget när en rigg ska byggas. 

 

 

Figur 25 – Uppdrags- och projektprocessen kontrolleras inte i dagsläget 

Hur framförallt uppdrag (figur 25) utfördes i praktiken fanns det lite vetskap om i dagsläget 

av två anledningar. Den första var att stegen i uppdragsprocessen inte var obligatoriska, då 

alla steg inte krävdes för alla typer av uppdrag: 

Person  

Informant men det är ju [uppdrags- och projektprocesserna] är ju väldigt 

anpassningsbara 

Testledare mmm 

Informant så alla kör ju inte exakt lika och 

Testledare nej just det 

Informant man kör ju inte lika från projekt till projekt 
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Testledare okej 

Informant utan man anpassar ju alltid 

(Citat 1, 30:07 – 30:19, deltagare 16) 

Hur den används i praktiken är inget som kontrolleras på ett strukturerat sätt i dagsläget 

heller: 

Person  

Informant det har ju varit lite spretigt 

Testledare mmm 

Informant hur [maskinutvecklare] har jobbat 

Testledare aa gör [maskinutvecklare] några kontroller på det såhär formella 

Informant nej 

Testledare uppföljningar och så 

Informant nej [maskinutvecklare] har ingen kontroll [maskinutvecklare] har det 

enda [maskinutvecklare]  gör är lessons learned och lessons applied 

alltså [maskinutvecklare] sätter [sig] vid regelbundna tillfällen då och 

gör så att säga lite lessons learned och tittar på vad som har gått bra och 

mindre bra 

(Citat 2, 32:16 – 32:47, deltagare 16) 

Hur det alltså gås tillväga i praktiken för att bygga eller förändra en rigg är inget som 

kontrolleras i dagsläget, vilket kan vara en orsak till att det finns problem med 

riggspecifikation och överlämningar vid skapande eller förändring av rigg, vilket är vad nästa 

avsnitt kommer beröra. 

 

 

Figur 26 - När riggbygge påbörjas finns det problem med att specificera vad riggen ska klara av 

Det har nämnts att en stor anledning till att riggarna uppvisar svåranalyserade problem som i 

första början kräver rotorsaksanalyser är för att det redan i början av konstruktionsprocessen 

inte är tillräckligt tydligt vad en rigg ska klara av att göra (figur 26): 

Person  
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Informant det handlar mer om okunskap egentligen hos den som köper in [ny 

utrustning] 

(Citat 3, 24:53 – 24:56, deltagare 10) 

Person  

Informant ingen vet egentligen vad man har köpt eller vad den är till för 

Testledare mm 

Informant och man har inte använt den för det som den skulle klara av och så 

Testledare mm 

Informant uppstår det massa bekymmer 

Testledare mm 

Informant och det är lite det känns lite typiskt r och d 

(Citat 4, 3:55 – 4:08, deltagare 11) 

Således används riggen på ett sätt som inte var tänkt och fallerar därför vid oväntade tillfällen: 

Person  

Informant så kör [maskinägare] prov och då kan det ju vara så att de proven som 

går just då är eller ofta är det så att de proven som går just då de 

innehåller inte de funktionerna som [maskinägare] kanske hade behövt 

testa 

Testledare mhm 

Informant så kör [maskinägare] tre veckor sen ’det går ju bra det här’ säger 

[maskinägare] och så skriver [maskinägare] på pappret [maskinägare] 

tar över riggen 

Testledare mm 

Informant och så går det en månad så ska [maskinägare] köra till exempel ett annat 

typ av prov 

Testledare mm 

Informant ja och då stannar riggen direkt 

(Citat 5, 20:52 - 21:12, deltagare 9)  

En deltagare gav även ett konkret exempel på en rigg som enligt denne var felspecificerad 

från början och som därför uppvisat konstiga fel: 

Person  

Informant [en rigg] är felköpt från första början 

Testledare aaa okej 

Informant […] när riggen väl var på plats så insåg [inköparen] att [riggen] kommer 

inte duga till att göra [rätt prover] 

Testledare jaha 

Informant bland annat sen har man ju inte tänkt efter riktigt när man köpte 

maskinen 

(Citat 6, 15:38 – 16:14, deltagare 2) 

 

Det finns en uppfattning att vissa avdelningar inte involveras tillräckligt mycket vid 

riggbygge. En av dessa är underhållsavdelningen: 

Person  
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Informant ’ja men när kommer [Scania Maintenance] någonsin att kunna det om 

[övriga avdelningar] aldrig frågar dom’ på något sätt så måste man ju 

börja att bjuda in [Scania Maintenance] och det tror jag är lite 

symptomatiskt här uppe 

(Citat 7, 28:09 - 28:19, deltagare 7) 

 

Figur 27 - Arbetsmiljöproblem uppstår som bör upptäckas redan i utvecklingsstadiet för maskinen, inte av 
underhållsavdelningen 

På grund av att underhållsavdelningen inte är tillräckligt inblandad i riggbyggsprocessen kan 

det i vissa fall vara oklart hur en rigg ska underhållas och vad som är viktigt för att det 

arbetsmiljömässigt ska fungera bra för underhållsarbetaren att utföra sitt jobb på riggen och 

utföra felsökning och reparation (Figur 27): 

Person  

Informant för det ska ju finnas [arbetsmiljöingenjörer] inblandat tidigt [i 

maskinframtagning] 

Testledare mmm 

Informant eh och gör man en nulägesanalys och följer ett antal projekt så kan man 

ju se att det kanske inte alltid kommer ihåg 

Testledare okej 

Informant eeh för har vi [arbetsmiljöingenjörerna] med tidigt då kan [man] ju 

också inte bara tekniskt säkra funktionen [man] kan också säkra om 

[man] ser ur ett [Scania Maintenance] pers [man] kan säkra 

underhållsmässigheten för 

Testledare mmm 

Informant [de som använder och reparerar rigg] 

(Citat 8, 10:36 - 11:00, deltagare 15) 

Detta var något som även upptäcktes vid en observation av underhållsarbetet, då reparatören 

inte kunde använda ett elektroniskt verktyg på grund av platsbrist utan istället fick använda ett 

manuellt verktyg (Observationsiakttagelse 1). 
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Figur 28 - När uppdrag är klara och överlämnas till kund finns det problem 

Även när en rigg var klar så fanns det åsikter kring att maskinutvecklarna lämnade över 

riggen till kunden för snabbt utan att tillräckligt noga testa så riggen fungerade som den skulle 

(figur 28): 

Person  

Informant det här är typexempel det har jag varit med om flera gånger att man 

sitter på projektmöten här och [maskinleverantörer] vill […] lämna över 

det här för [maskinleverantören] har tio nya projekt som 

[maskinleverantören] 

Testledare aa mm 

Informant så kör [maskinägare] tre veckor sen ’det går ju bra det här’ säger [de] 

och så skriver [de] på pappret [de] tar över riggen 

Testledare mm 

Informant ska gå på dagen efter 

Testledare precis 

Informant och [kunden] sitter och stretar emot ja men de där två punkterna 

restpunkterna där de måste [kunden] ha fixade […] ’ja’ säger alla och så 

går man därifrån och så blir det stressat och så blir det lite möten och så 

till slut så skriver[kunden] på och då så släpper [maskinleverantören] allt 

helt rätt 

Testledare mm 

Informant för det är ju så det är liksom 

Testledare mm 

Informant men någonstans där så ’fan [kunden] borde inte skriva på, [kunden] 

borde verkligen hålla en order till fingret i ögat tills de där två punkterna 

är fixade’ 

(Citat 9, 21:24 - 22:07, deltagare 9) 

På grund av den snabba överlämningen så försvann kompetensen som maskinutvecklarna 

hade då de inte i framtiden är tillräckligt inblandade i hur riggen fungerar efter den är 

färdigbyggd och därför var felen som uppkommer således svåra att förstå för de som använder 

maskinen som inte innehade lika stor teknisk kompetens: 

Person  
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Informant det kommer en dag där [deltagare i uppdrag och projekt] säger ’nej, nu 

är [de som köpt in/utvecklat en maskin] klara och lägger över den till 

[kund]’ 

Testledare mm 

Informant då sitter ganska mycket kompetens kvar i projektgruppen men [de] har 

ju ingenting med den att göra längre 

(Citat 10, 5:17 - 5:30, deltagare 11) 

Detta orsakar att expertkompetensen hos maskinen inte fanns kvar när maskinen skulle 

användas i daglig drift, vilket kan försvåra rotorsaksanalyser då den djupgående tekniska 

kompetensen om maskinen inte finns närvarande.  

 

I detta avsnitt kommer resultatet kring de faktorer som förhindrar rotorsaksanalyser i 

dagsläget som berör själva underhållsarbetet att presenteras. 

 

När det gäller kunskapen så var det framförallt att dokumentation av underhållsarbete inte 

alltid var tillräckligt tydligt skriven och att dokumentation kring underhållsarbetet i vissa fall 

saknades. 

Dokumentationen kring underhållsarbetet var i många anseenden inte tillräckligt detaljerad 

och otydlig, något som kommer presenteras i detta avsnitt. Det var framförallt dokumentation 

som anlände till Scania Maintenance, stilleståndsloggar som maskinägarna själva förde, de 

larm och meddelanden som riggarna automatgenererade, dokumentationen som fördes när ett 

reparationsarbete var slutfört och olyckor och tillbud som dokumenterades i SAM-systemet 

som kan göras tydligare. 

 

Figur 29 - Felrapporter som anländer till Scania Maintenance är ofta otydliga 
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När det gällde felrapporter som anlände till reparatörerna (figur 29) nämndes det att dessa i 

dagsläget inte var tillräckligt detaljerade i att beskriva vad som hänt då reparatörer oftast 

behövde fråga muntligt den som rapporterat felet vad problemet var: 

Person  

Informant det står ju på lappen liksom vad som är problemet är men [reparatör] 

frågar oftast liksom ’ja vad är problemet egentligen’ så får 

[felrapportör] förklara lite mer på ett 

Testledare ja 

Informant oftast så kan det stå väldigt kortfattat på pappret 

Testledare ja 

Informant [felrapportör] kan skriva ’elfel’ liksom 

Testledare mm 

Informant så bara ’jaha’ 

(Citat 11, 1:46 – 2:02, deltagare 19) 

Person  

Informant det är klart att de skulle kunna vara mer detaljerade det skulle de helt 

klart kunna vara då skulle man kunna få bättre liksom koll redan från 

början och veta kanske vad man skulle ta med sig för verktyg och för 

instrument 

(Citat 12, 2:40 – 2:56, deltagare 18) 

 

Figur 30 - När den som upptäckte felet själv reparerar förs det sällan dokumentation på ett tillräckligt bra sätt. Hur det görs 
varierar också mellan maskinägare 

När det gällde stilleståndsloggarna som maskinägarna själva hade och skrev ner vad som hänt 

med maskiner (figur 30) varierade det från kund till kund vilka typer av tillstånd som riggarna 

kunde befinna sig i och hur detta skulle bestämmas: 

Person  

Testledare vilka vilka har tagit fram de här definitionerna och så 

Informant ja det var ju [en maskinägaravdelning] […] [STP-avdelning] bara gjorde 

som [maskinägaren] sa 
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(Citat 13, 29:50 – 30:00, deltagare 13) 

Det har även nämnts att när en stilleståndslogg skrevs av maskinoperatörerna så kunde dessa 

ibland skrivas olika detaljerat beroende på vem som skrev loggen: 

Person  

Informant nej det är ju just att ibland är det ju väldigt oklara felbeskrivningar 

(Citat 14, 33:01 - 33:07, deltagare 13) 

Givet detta var det även svårt för maskinägare att dra nytta av stilleståndsloggarna och 

exempelvis se när ett fel uppstått flera gånger: 

Person  

Informant mer detaljerade loggar över när ett fel verkligen uppstår 

Testledare mmm okej 

Informant att [maskinägare] kan laga det och lättare ta fram det 

Testledare mm 

Informant när det händer igen 

(Citat 15, 18:59 – 19:17, deltagare 2) 

 

Figur 31 - Riggarnas automatgenererade felmeddelanden är för generella 

Ett annat problem som nämndes var att larmen och meddelandena som riggarna skaparde 

automatiskt när de stannade (figur 31) ofta var för generella och inte gav tillräckligt med 

information för att någon nytta skulle kunna dras av dem vid felsökning och avgörandet av 

vad som var fel: 

Person  

Informant sen har [maskinägarna] varit på [STP-utvecklarna] att [stp-utvecklarna] 

ska ha tydligare felmeddelanden också 

(Citat 16, 33:07 – 33:10, delt. 13) 

Person  

Informant men oftast är det ganska såhär summalarm det står bara ’varning’ 

typ ’error’ 

Testledare mmm 

Informant då är det ju svårt 

(Citat 17, 11:03 – 11:11, deltagare 19) 

Person  

Informant det är någonting [Scania Maintenance] jobbar jättehårt med 

Testledare ja 

Informant för det har varit ska vi kalla det summalarm 
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Testledare mmm 

Informant det kommer upp en summatext egentligen 

Testledare ja okej 

informant allt som kan vara tio femton olika felorsaker 

Testledare ja 

Informant och [Scania Maintenance] vill få ut varje i klartext […] istället för att det 

står […] ett typiskt fel på 

Testledare mm 

Informant broms 

Testledare mm 

Informant stora bromsen i motorprovcellen 

Testledare mm 

Informant det har samma felkod om det är omformarskåpet kylning 

Testledare mm 

Informant eller om det är lagerhaveri eller [fler exempel] det kommer bara ut som 

att det är fel på bromsen 

 (Citat 18, 49:15 – 50:00, deltagare 11) 

 

Figur 32 - När det gäller dokumentation av slutförda arbeten är denna inte alltid tillräckligt tydlig 

Det fanns även en uppfattning att reparatörerna när de var klara med ett reparationsarbete och 

skulle avrapportera fel (figur 32) ibland inte skrev tillräckligt noga vad de har gjort: 
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(Citat 19, 10:22 – 10:30, deltagare 19) 

 

Figur 33 - Att rapportera in tillbud i SAM-systemet görs olika av olika personer 

Det fanns även liknande problem med att rapportera in saker lika när det gällde att rapportera 

in saker till SAM-systemet, som berör arbetsmiljöombud. Detta gjorde att det även är svårt att 

hitta historik för arbetsmiljöproblem (figur 33): 

Person  

Informant här bygger på att [cheferna] kodar rätt 

Testledare precis 

Informant och det är väl inte så det här är ju inte det enklaste när man skulle ta ut 

[data från SAM-systemet] till [person] utan då var det mycket 

handpåläggning och [personen] fick läsa själv 

Testledare mm 

Informant det gick inte att sålla så utan 

Testledare nej 

Informant [personen] fick materialet och så fick [personen] plocka ut själv vad 

[personen] var intresserad av 

(Citat 20, 10:03 – 10:24, deltagare 4) 

Utöver att dokumentationen i vissa fall inte var tillräckligt tydlig fanns det i dagsläget även 

fall då dokumentation inte fördes när det skulle vara fallet för att möjliggöra 

rotorsaksanalyser. Tillfällen då det hände var när mindre reparationer skedde av den som 

Person  

Informant [den som avrapporterar] måste skriva mer utförligt och det är inte alltid 

[den] gör det kanske 

Testledare mm 

Informant skriver exakt vilket skåp och vilken grej [den] bytte utan [den] skrev 

bara ’återställde’ 
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upptäckt ett fel, att den som upptäckt felet direkt kunde be en person med lämplig kompetens 

att reparera felet och att avdelningar som utförde underhållsärenden inte notifierade Scania 

Maintenance om att underhållsarbetet skett så att de kunde dokumentera felet. 

 

Figur 34 - Den som upptäckte ett fel försöker alltid reparera en rigg först 

Maskinägarna försökte alltid att själva utföra reparationsarbetet innan underhållsavdelningen 

kontaktades (figur 34): 

Person  

Informant så är det ju tänkt då att [provcellsoperatören]  

Testledare mm 

Informant [den] ska ju naturligtvis försöka göra första hjälpen först då liksom kan 

[den] få igång riggen 

Testledare okej 

Informant och skulle [den] kunna få igång riggen igen då kan [den] välja att anmäla 

det felet till [Scania Maintenance] 

(Citat 21, 1:27 - 1:43, deltagare 9) 

Person  

Informant oftast när [operatör] får ett fel så att säga [operatören] försöker ju att 

lösa det själv först och främst så om det är ett fel som har uppkommit 

tidigare som [operatören] vet vad det är 

(Citat 22, 0:38 – 0:50, deltagare 5) 

Person  

Informant då finns det ju det är väl mer det finns ju rutiner hur man kan försöka 

att få igång testriggen igen men mycket handlar ju om [tidigare] 

erfarenhet 

Testledare ja okej 

Informant så man försöker ju återställa nödstoppet kan vara moduler som man 

bara återställer […] men oftast blir det ju att [felupptäckare] ringer till 

[Scania Maintenance] 

(Citat 23, 3:41 – 4:10, deltagare 2) 
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Dessa typer av reparationer verkade dock inte alltid loggas av underhållsavdelningen då fel av 

vissa operatörer aldrig rapporterades när andra operatörer som satt vid samma rigg alltid 

rapporterade dem: 

(Citat 24, 14:55 – 15:08, deltagare 19) 

I vissa fall trodde även en deltagare att det skedde att den som såg felet istället för att gå via 

Scania Maintenance direkt kontaktade den person de trodde var lämpliga för att reparera 

något (Figur 35). Det kunde till exempel vara att någon direkt kan såg någon med lämplig 

kompetens, t.ex. en kollega och då bad denne att reparera en rigg: 

(Citat 25, 45:29 – 45:40, deltagare 14) 

 

Figur 35 - Ibland rapporterar felrapportör direkt till annan aktör som tar hand om underhållsärenden, inte via Scania 
Maintenance 

En annan sak som ibland skedde var att trots att alla felrapporteringar skulle gå via Scania 

Maintenance så kunde andra avdelningar som tog hand om underhåll (t.ex. UTTI) ibland 

direkt bli inkallade för felrapportering och reparera ett fel utan att dokumentera detta till 

Scania Maintenance (figur 35): 

Person  

Informant men jag tror att ändå många fel liksom löser sig löser [maskinägare] 

Testledare mmm 

Informant man har ju märkt att vissa [operatörer] typ aldrig har ringt in vissa fel 

Testledare jaha 

Informant medans vissa gör det hela tiden 

Person  

Informant nej [Scania Maintenance] ser ju inte det 

Testledare nej 

Informant alltså eh 

Testledare det är ju jättesvårt 

Informant ja om kalle ropar på nisse som står bredvid liksom ’kan du komma och 

fixa en maskin’ 

Testledare ja 

informant det är ju ingenting som [Scania Maintenance] vet något om 
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(Citat 26, 28:02 - 28:09, deltagare 7) 

(Citat 27, 5:38 – 6:01, deltagare 9) 

Vissa trodde även att bristen på dokumentation kunde leda till allvarliga olyckor eller fara för 

de som befann sig och vid arbetade med riggen: 

(Citat 28, 31:40 – 31:56, deltagare 10) 

(Citat 29, 30:44 – 31:12, deltagare 15) 

Person  

Informant och [hos en maskinägare] går man direkt på leverantören och när 

kommer man och pratar med [Scania Maintenance] ’nej men dom kan 

inte det’ 

Person  

Informant du vet själv att om du sitter vid en rigg, du vet att det är stp, du vet att 

om du ringer [Scania Maintenance] så kommer det bli en fördröjd tid 

innan [reparatör] kommer då ringer [felupptäckare] ju själv direkt till 

STP 

Testledare mm 

Informant då liksom snedskjuter du det där 

Testledare ja 

Informant och då blir det lite så det blir lite high chaparall 

Testledare mmm 

informant där kanske inte alla avvikelser mäts de följs inte upp utan man ringer 

någon så kommer de och fixar det och så går riggen 

Person  

Informant det här med maskinstörningar att det är viktigt att få dem registrerade 

och utredda för att kanske mer där nere i dalen att det ofta det krånglat 

är det någon som bara tagit ett järnspett eller håller på med någonting 

annat och plötsligt blir det en maskinstörning en allvarlig olycka 

Person  

Informant då är det ju så att [maskinägare] har en producerad framtagen cell 

sedan går man inte och gör ändringar [åt gången?] här så man liksom 

inte på tal om förändringar 

Testledare mm 

Informant levererar något och sedan fortsätter man förändra 

Testledare mmm 

Informant för det är en utvecklingsverksamhet 

Testledare yes 

informant men vissa förändringar måste man ju sätta bock och check på att man 

får instruktioner att här ser det inte ut som det normalt gör […] då hade 

man ju gjort två och tre och fyra förändringar jag tror inte ens [någon] 

vet hur många förändringar man hade gjort 

Testledare nej 

informant innan man kom fram till det här 

Testledare nej 

informant och så ska [reparatören] gå in och göra underhåll 
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Detta avsnitt kommer beröra att det inte fanns tillräckligt många standardförfaranden och 

kontrollen över hur standardförfaranden utnyttjas i praktiken inte var tillräckligt hög. 

 

Figur 36 – Det finns ingen standard för vad för information som krävs när ett underhållsarbete skall utföras, finns många 
variationer 

När en som upptäckt ett fel ringer in till Scania Maintenance fanns det inga standarder för vad 

för information eller dylikt som skulle anges till telefonoperatören (figur 36): 

Person  

Testledare har [felrapportör] någon standard liksom för när [felrapportör] ska säga vad 

vad [felrapportör] har sett och sånt alltså 

Informant nej 

Testledare för att rapportera det till [Scania Maintenance] 

Informant nej i stort sett när man ringer in till [Scania Maintenance] då kommer 

man ju till en kundservice och då i stort sett säger man ’ja det har det är 

ett nödstopp som inte går och filtrera bort’ 

(Citat 30, 6:09 – 6:32, deltagare 2) 

Anledningen till detta sades vara för att typen av ärenden som de hanterade var väldigt olika: 

Person  

Informant [Scania Maintenance kundservice] är ju också lite olika 

Testledare mmm 

Informant det är ju så brett ämne 

Testledare ja jo men absolut 

Informant så de de där blir det ju en annan typ av frågor är det typ ett lysrör som 

är trasigt så är det en del av frågorna man ställer 

Testledare nej men exakt 
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Informant är det en toalett så är det någonting annat 

Testledare mmm 

Informant men eh så att där är det lite olika typer av frågor 

(Citat 31, 22:10 - 22:37, deltagare 14) 

 

Figur 37 - När det gäller överlämning från felrapportör till underhållsavdelningen är det enda kravet att en samordning kring 
risker ska göras 

I början av en reparation när reparatören anlände till platsen där felet var och den som 

rapporterade felet skulle berätta mer om det (figur 37) skedde det i dagsläget endast muntligt 

och utan någon bestämd struktur eller dylikt. På grund av detta fanns det alltså inga standarder 

för vad för typ av information som skulle delas från kunden till underhållsavdelningen: 

Person  

Informant [STC] har inget [standard för vad man ska fråga den som rapporterat 

fel] 

(Citat 32, 18:49 – 18:56, deltagare 11) 
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Figur 38 - När underhållsavdelningen är klar med reparationen finns det inga krav på vad som skall överlämnas till kunden 

En annan aspekt som berörde överlämning från reparatören till den som rapporterat fel (Figur 

38) är att det inte heller var styrt hur Scania Maintenance överlämnade maskinen till 

felrapportören när reparationen var slutförd. De kontaktade bara reparatören och sa att arbetet 

var klart. På grund av detta fanns det alltså heller inga standarder för vad för typ av 

information som skulle delas från underhållsavdelningen till kunden: 

Person  

Informant då kontaktar [reparatör] ju [felrapportör] igen och säger att ’ja det är 

klart’ 

(Citat 33, 12:23 – 12:26, deltagare 18) 

Det enda som alltid skulle göras i början av en reparation var en genomgång av risker med 

reparationsarbetet innan det påbörjas och för detta fanns det en skriftlig mall, men 

observationer av reparationsarbetet visade att den inte var obligatorisk att använda 

(Observationsiakttagelse 2). 
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Det fanns många olika uppfattningar av vem som skulle ta ansvar för att riggarna skulle 

fungera och för att hitta djupliggande problem. Vissa ansåg att maskinägare skulle ha 

huvudsakligt ansvar över hur riggarna fungerade: 

Person  

Informant det måste vara [maskinägaren] som driver 

Testledare mm 

Informant och har drivkraften i att vilja lösa [maskinägarens] problem 

Testledare mm 

Informant för det är [maskinägarens] problem det är ingen annans 

Testledare mm 

Informant det är bara [maskinägaren] som kan hålla flaggan 

Testledare mm 

Informant men [maskinägaren]  har ju inte den staben den funktionen finns ju inte 

hos [maskinägaren] 

Testledare nej 

Informant här uppe 

(Citat 34, 7:23 – 7:38, deltagare 11) 

Andra ansåg att underhållsavdelningen skulle ha huvudsakligt ansvar för att se till att riggarna 

fungerade då maskinägarna skulle jobba med att testa prover och inte med att reparera deras 

utrustning: 

Person  

Informant då kanske [maskinägare] samtalar lite med [Scania Maintenance] och 

[Scania Maintenance] säger såhär ’den där är nog felaktig [maskinägare] 

ska nog inte ha en [specifik del] där det måste vara något annat system 

Testledare just det 

Informant och då är det [masknägares] ansvar att skriva ett uppdrag till 

[maskinutvecklare] 

Testledare ja okej 

Informant det gör inte [Scania Maintenance] 

Testledare nej 

Informant utan det gör [maskinägare] 

Testledare mmm 

Informant [maskinägare] skulle gärna vilja att [Scania Maintenance] gjorde det […] 

för [maskinägaren] ska jobba med [prover] inte riggar men så är det inte 

(Citat 35, 7:28 – 7:56, deltagare 9) 

Något som dock både maskinägare och underhållsavdelningar var överens om var att i 

dagsläget innehade ingen rollen eller drivkraften att kunna styra projekt inriktade på att lösa 

problem mer djupgående: 

Person  

Informant det blir alltid [maskinägaren] som får problemet i knät 

Testledare mm 

Informant och [maskinägaren] får jättesvårt att få stöd 

Testledare mm 

Informant [Scania Maintenance] kan bara hjälpa till till en viss del 

Testledare mm 
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Informant och [Scania Maintenance] hjälper ju till så gott [Scania Maintenance] 

kan 

Testledare mm 

Informant även under, där jag tycker [Scania Maintenance] inte borde göra det […] 

då borde ju någon orka driva någonting till leverantören att kom och 

åtgärda dem problemen för att den inte uppfyller spec 

(Citat 36, 5:53 - 5:19, deltagare 11) 

Person  

Informant ett av bekymrena som jag tycker det är och det är ju det som rör framför 

allt grönt men även rött och det är ju det att [STC] har ju ofta [STC] har 

ju en linjeorganisation där alla är duktiga på sin del och sen så ska dom 

kopplas dom här ihop i ett system 

Testledare mm 

Informant och det här systemet… helheten i systemet är det ingen som tar ansvar 

för 

(Citat 37, 9:09 – 9:19, deltagare 3) 

 

Figur 39 - Vem som ska upptäcka att en maskin behöver en rotorsaksanalys är inte bestämt idag, men görs oftast av 
underhållsavdelningen 

Detta kunde främst visa sig när det gällde att upptäcka när en rigg behövde byggas om (Figur 

39), då underhållsavdelningarna i dagsläget i de flesta fall var de som rekommenderade detta 

till maskinägarna. Detta var dock inget som det stod nerskrivet att de skulle göra: 

Person  

Informant till slut så hjälper [Scania Maintenance] ju ändå men det är fel […] och 

[maskinutvecklare] känner inte heller att de äger frågan det är inte 

[maskinutvercklarnas] ’[maskinutvecklarna] har ju avslutat [sitt] 

projekt’ 

(Citat 38, 6:28 – 6:36, deltagare 11) 
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Figur 40 – När reparationsarbete ska utföras ligger stort fokus på tid 

Det fanns i dagsläget en uppfattning att åtgärder på maskiner ofta inte var tillräckligt 

långsiktiga vilket ledde till många temporära lösningar som endast kortsiktigt löste problemen 

och som ledde till att maskinerna fallerade igen: 

Person  

Informant man släcker ett problem 

Testledare mm 

Informant för stunden 

Testledare mm 

Informant och sen nästa gång som [den som ska använda en testrigg] startar upp så 

kommer samma problem igen 

(Citat 111, 7:02 – 7:10, deltagare 5) 

Person  

Informant man kör med plåster 

(Citat 112, 34:43 - 34:48, deltagare 17) 

Anledningen till de temporära lösningarna nämnde vissa att det kunde bero på att för lite 

fokus lades på själva felsökningen i dagsläget (Figur 40), då huvudsakligt fokus låg på att så 

snabbt det gick få maskinen att rulla igen och att det således var när reparatören utför själva 

reparationsarbetet snarare än när den felsökte som uppskattades av de som rapporterade felen: 

Person  

Informant problemet är ju att tycker jag ’det var bra nu har reparatören kommit 

men han låter bli maskinen han sätter sig och intervjuar operatören’ 

Testledare mmm 

Informant ’men ut och skruva då för sjutton vi måste få igång den’ så det finns ju 

något i tankesättet att nu måste 

Testledare är det en sådan kultur som finns liksom 

Informant jag är helt övertygad alltså 

Testledare mmm 

Informant det gäller ju att lösa det är ju som att brandkåren kommer då ska de ju 

börja spruta vatten 

Testledare mmm 
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Informant inte börja fråga var finns gasflaskorna och var började branden och 

sådant det får de ta sedan 

Testledare mmm 

Informant för att man vill se action 

Testledare mmm 

Informant och då då driver det beteendet fel resultat 

(Citat 39, 9:49 – 10:25, deltagare 7) 

Person  

Informant [STC] har [sina] provriggar och alla skriker ’ja men de måste rulla’ 

Testledare ja precis 

Informant ja men jo men [maskinägare] kan starta den men den stannar ju igen om 

en timme 

Testledare precis 

Informant är det inte bättre att [STC] sätter [sig] ner och försöker att reda ut 

varför stannade den istället 

(Citat 40, 34:48 – 35:03, deltagare 17) 

Person  

Informant [maskinägare] har ju [deras] och [maskinägare] vill ju att [reparatör] ska 

komma och fixa liksom bara 

(Citat 41, 17:00 – 17:04, deltagare 18) 

Att jobba bort lösningar baserade på magkänslor och istället kunna validera mer var också 

något som nämndes var ett problem på STC: 

Person  

Informant den där magkänslan vill [STC] gärna jobba bort lite grann. Att det ska 

vara validerat på något sätt 

(Citat 42, 15:56 – 16:03, deltagare 3) 

Något annat som visade tecken på att huvudsakligt fokus var att reparationen skulle gå snabbt 

är att man såg stilleståndstid som något som kostade pengar: 

Person  

Informant varje timme som [en rigg] står still per styck då så är det [x tusen] kronor 

som det kostar [maskinägaren] 

(Citat 43, 2:21 – 2:27, deltagare 9) 

Något annat som indikerade fokus på snabbhet i reparationer var att de som upptäckt fel som 

tidigare nämnt försökte att åtgärda dessa innan underhållsavdelningen kontaktades. Den 

huvudsakliga anledningen till detta var för att spara tid i reparationsarbetet: 

Person  

Testledare men [felupptäckare] brukar ändå försöka att kolla lite på det innan och så 

Informant absolut 

Testledare okej 

Informant allt för att spara tid 

(Citat 44, 4:22 – 4:30, deltagare 2) 

Person  
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Testledare vad är den huvudsakliga anledningen till att [felupptäckare] provar först då 

[…] 

Informant väntetider egentligen för det kan ju vara att [felrapportör] ringer och sen 

så struntar [felrapportör] i det så att säga 

Testledare mmm 

Informant så kanske det dröjer först en timme två timmar innan det är någon som 

dyker upp 

Testledare mm 

Informant och då har den stått under den tiden om det bara var så enkelt att starta 

om styrsystemet eller 

Testledare mm 

Informant då får ju igång det direkt 

(Citat 45, 9:40 – 10:10, deltagare 5) 

 

I detta avsnitt kommer resultat kring hur olika roller var omedvetna om varandras processer, 

värderingar och kunskap att presenteras och att det huvudsakligen var överlämningar och inte 

grupperingar som skedde vid underhållsarbetet. 

Det fanns fall då olika avdelningar inte var medvetna om varandras processer, värderingar och 

kunskap när de borde vara det.  

En faktor som berörde att maskinägare inte var insatta i hur Scania Maintenance arbetade var 

att de som rapporterade fel hade liten vetskap kring hur Scania Maintenance hanterade sina 

ärenden. De trodde bara, men visste inte att de hanterade arbetsorderna i en databas: 

Person  

Informant sen borde ju [Scania Maintenance] har väl en de borde ju ha en alla 

[deras] arbetsordrar som [de] får in sparas liksom 

(Citat 46, 25:27 – 25:34, deltagare 5) 

Ett annat exempel på en omedvetenhet om varandras processer var att maskinägare inte visste 

om Scania Maintenance hade som en regel att de skulle kontakta maskinägarna även under 

reparationsarbetet för att meddela hur det går eller inte: 

Person  

Testledare har [Scania Maintenance] liksom någon metod för att ge information till 

[maskinägare] ut bortsett från 

informant [Scania Maintenance] har väl jag vet inte om [Scania Maintenance] har 

nerskrivet att dom ska göra det men vissa gör ju det 

(Citat 47, 22:41 – 22:55, deltagare2) 
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Figur 41 - Kundservicepersonalen är inte insatta i hur riggarna fungerar och felbeskrivningarna kan därför ibland bli otydliga 

Som tidigare nämnts var felbeskrivningarna som anlände till Scania Maintenance ofta inte 

tillräckligt detaljerade. En anledning till detta var att när en felrapportör ringde Scania 

Maintenance hamnade den hos en central kundservice och en telefonoperatör som inte var 

insatt i domänen som felet berörde (Figur 41): 

Person  

Testledare har [kundservicepersonal] till exempel mekanisk bakgrund och så eller 

Informant nej eh [Scania Maintenance ledningscentral] har en […] som har jobbat 

som mek 

Testledare ja 

Informant tidigare 

Testledare okej 

Informant men annars så nej det har [kundservicepersonalen] inte 

(Citat 48, 21:40 – 21:52, deltagare 14) 

När fel således beskrevs för telefonoperatören förstod den oftast inte vad felet var, vilket 

kunde orsaka att den skrev in fel saker som sades av den som rapporterade felet: 

Person  

Informant det är ju också lite tokigt i den här processen för [felrapportör] får ju 

alltså tänka att [den] typ ringer till indien 

Testledare mhm 

Informant ringa alltså order det sitter ju [en person] där […] som inte vet var 

[felrapportör] jobbar ens 

Testledare aaa okej 

Informant så ringer [felrapportör] och säger ’hej, min rigg [riggnamn] är trasig 

Testledare mm 

Informant det här och det här händer’ så skriver ju hon 

Testledare mm 
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Informant så det går ju inte direkt till hästens mun utan det 

Testledare nej just det 

Informant går via ett kontor typ ett call center kan man säga 

Testledare just det 

Informant och det är ju alltså [numret till Scania Maintenance kundservice] 

(Citat 49, 12:37 – 13:11, deltagare 9) 

Person  

Informant [maskinägaren] skulle ju helst vilja naturligtvis ringa direkt till [Scania 

Maintenance] för att få [maskinägarens] ord direkt till den som ska göra 

jobbet liksom 

Testledare mm 

Informant nu blir det ju [telefonoperatören] skriver ju någonting och så kommer 

det ner till [Scania Maintenance] och då kanske skriver inte förstår vad 

[felrapportör] säger riktigt och sådär och det blir en visklek däremellan 

(Citat 50, 13:11 - 13:27, deltagare 9)  

Person  

Informant när man ringer in till [Scania Maintenance] då kommer man ju till en 

kundservice och då i stort sett säger man ’ja det har det är ett nödstopp 

som inte går att [filtrera] bort’ 

Testledare aaa okej 

Informant och sen när [Scania Maintenancepersonalen] kommer 

Testledare mm 

Informant […] [mekanikern och elektrikern] då går man in mer noggrant på vad 

som har hänt 

Testledare mm 

Informant för [Scania Maintenance kundservice] har ju absolut ingen aning 

egentligen om 

Testledare ja okej 

Informant hur en maskin funkar 

(Citat 51, 6:20 - 6:49, deltagare 2) 

Även på kundservicesidan hade svårigheter upplevts i att ställa rätt frågor till rätt person på 

grund av hur komplex domänen på STC var. På kundservicesidan ville de dock försöka 

förenkla och hitta någon tydligare bild för vad för frågor som skulle ställas: 

Person  

Informant det är ju egentligen jättekrångligt för det är svårt att någon ska lära sig 

alla de här olika vad är det för någonting som är viktigt för den här 

kunden att veta 

Testledare mm 

Informant ja det är de där frågorna [telefonoperatören] behöver ställa 

Testledare ja 

Informant med tanke på att det är så många olika 

Testledare precis 

Informant sätt att 

Testledare ja 

Informant en del är lika också [Scania Maintenance kundservice] kommer vilja 

försöka snäva åt det 
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(Citat 52, 31:04 - 31:23, deltagare 14) 

Det skedde även ofta att Scania Maintenance på grund av resursbrist inte hann inställa sig och 

påbörja reparationen inom den förbestämda tiden: 

Person  

Informant det är väl sagt att [Scania Maintenance] i alla fall ska inställa sig inom en 

timme 

Testledare ja okej 

Informant nu blir det ju problemet i och med att [Scania Maintenance] är så 

underbemannade 

(Citat 53, 20:05 - 20:13, deltagare 2) 

Person  

Informant största problemet är väl att [Scania Maintenance] är så 

underbemannade på elektrikersidan 

Testledare mhm 

Informant det är ett riktigt stort problem […] [Scania Maintenance] håller på och 

kollar på det [de] har gjort det ett bra tag 

(Citat 54, 8:00 – 8:37, deltagare 2) 

 

Figur 42 - Hur underhållsavdelningen prioriterar sina ärenden är inte känt för utomstående 

När det rådde resursbrist på Scania Maintenance så fanns det liten vetskap hos maskinägare 

när det gällde hur Scania Maintenance prioriterade sina reparationsärenden (figur 42). Vissa 

trodde att de tog snabba orders först: 

Person  

Informant [reparatör] har varit i [en annan rigg] och gjort någonting eller 

[reparatör] har varit i en annan rigg trots att [felrapportör] hade 

[dennes] order först 

Testledare mm 

Informant och det kan ju också vara sådär att ja om [reparatören] vet vad det är för 

fel i den riggen det går fort så att då tar [reparatören] det mellan 

(Citat 55, 26:56 – 27:10, deltagare 5) 
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Andra trodde att de största avdelningarna styrde prioriteringen: 

Person  

Informant så tänker man såhär ’jaha har [Scania Maintenance] varit så tokiga så de 

har anställt fyra elektriker bara och tio mekaniker’ 

Testledare mm 

Informant men så pratar man med [en annan avdelning] 

Testledare mmm 

Informant alltså [annan avdelning] 

Testledare mmm 

informant och då har ju [annan avdelning] mest mekaniska fel 

Testledare mmm 

Informant då förstår man ju varför det är tio mekaniker och fyra stycken elektriker 

(Citat 56, 19:00 – 19:19, deltagare 9) 

Till sist trodde även vissa att riggens storlek och påverkan av kostnad styrde detta på något 

vis: 

(Citat 57, 27:10 - 27:47, deltagare 5)  

I praktiken så prioriterades ärendena av Scania Maintenances samordnare som sorterade det 

ärende som den ansåg bör åtgärdas först högst upp (Observationsiakttagelse 3) 

Person  

Informant sen har ju [Scania maintenance] säkert också prioriteringar hos sig vad 

som går först [maskinägaren] ser ju bara [deras] rigg men säg att stora 

[en stor rigg] här uppe stannar […] det är klart att den är prio 1 

Testledare mmm 

Informant men periodvis är [Scania Maintenance] bra när [maskinägare] lyfter det 

så brukar [Scania Maintenance] vara bra på att bara återkoppla så fort 

[Scania Maintenance] har fått in arbetsordern så återkopplar [Scania 

Maintenance] och säger ’nej men det är stora problem på [en stor rigg] 

men vi kommer’ 

Testledare mm 

Informant då vet [maskinägaren] det 

Testledare mm 

Informant än att behöva gå och fundera och undra vart [Scania Maintenance] är 

och ringa och jaga [Scania Maintenance] 
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Figur 43 - Hur underhållsavdelningen ser på felsökning är i dagsläget oklart för utomstående aktörer 

Det fanns även problem med att de olika avdelningarna inte var fullt medvetna om hur 

underhållsavdelningen arbetade eller hur ansvarsfördelningen såg ut när det gällde felsökning 

och reparation av rigg (figur 43). Ett sätt som det visade sig på var att det för många var oklart 

på vilket vis som reparatörer på Scania Maintenance belönades för ett bra jobb. Det fanns en 

uppfattning att reparatörer belönades för att snabbt påbörja reparationen och skruva snarare än 

att göra en lång felsökning men om uppfattningen var densamma hos underhållsavdelningarna 

var inte känt: 

Person  

Informant hur belönas [reparatörer] hur mäter man effektivitet hur ser man att [en 

reparatör] är duktig är det för att [reparatören] snabbt löser problemet 

eller snabbt är på plats eller en hejare på att skruva 

(Citat 58, 13:46 – 13:58, deltagare 7) 

 

Figur 44 - Ibland är det okänt vad Scania Maintenance gör under ett reparationsarbete, om de t.ex. kontaktar extern 
leverantör 

I vissa fall var det även oklart för kunden vad det var som Scania Maintenance gjorde under 

reparationsarbetet vilket ibland kunde orsaka att maskinägarna kände sig utanför. Ett exempel 

var när Scania Maintenance inte kunde lösa problemet och då istället kontaktade en extern 

leverantör (figur 44): 
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Person  

Informant då var det så att då ringde [kunden] in [till Scania Maintenance] 

Testledare mm 

Informant sa vad felet var, då kom [Scania Maintenance] sen såg [kunden] inte till 

dem det slutade med att [ansvarig chef] fick ringa [två dagar senare] och 

fråga kontaktmannen på [Scania Maintenance] ’vad händer?’ ’ja vi har 

ringt hit [extern aktör] för att vi klarar inte av det här själva’ 

(Citat 59, 15:41 – 16:00, deltagare 9) 

En annan nämnde dock att kommunikationen mellan Scania Maintenance och maskinägare 

höll på att bli bättre men det fanns fortfarande förbättringspotential, framförallt varierade det 

från person till person: 

Person  

Informant så det är just kommunikationen mellan [Scania Maintenance] och 

[maskinägare] börjar bli bättre men det är inte alla som följer 

(Citat 60, 21:38 – 21:45, deltagare 2) 

 

Figur 45 – Det finns både stilleståndsloggar och störningslistor hos maskinägarna, felhistorik i PRIMA och felhistorik i 
Outlook 

En annan aspekt som berörde omedvetenhet om varandras processer var att 

stilleståndsloggarna och störningslistorna som maskinägarna förde var något som Scania 

Maintenance inte tog del av om de inte ska utföra ett underhållsarbete. De enda gångerna som 

de egentligen tog del av data från dessa var under veckomöten som hölls mellan maskinägare 

och Underhållsavdelningar. Det fanns alltså två parallella loggsystem för när fel uppstått, 

nämligen stilleståndsloggarna hos maskinägarna och PRIMA hos underhållsavdelningen 

(figur 45): 
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Person  

Informant det [maskinägare] har i för [olika riggar] så har [maskinägare] ett det 

har [maskinägare] gjort iordning själva ett excelark som heter 

störningslista 

Testledare okej 

Informant så alla fel som [maskinägare] får 

Testledare mm 

Informant skriver [maskinägare] in där 

Testledare mm 

informant och vad det är för åtgärd gjord och när felet kom och när det var 

åtgärdat egentligen så 

Testledare vilka var det som gjorde det sa du? 

Informant [maskinoperatörer] bara för att ha koll på vad som händer och sker 

(Citat 61, 24:48 – 25:20, deltagare 5) 

Person  

Informant oftast så har [maskinägare] ju stillestånds eller felloggar kan man säga 

Testledare okej 

Informant så det går att gå tillbaks och se om det händer ofta 

(Citat 62, 10:40 – 10:52, deltagare 2) 

Utöver detta visade även en observation att UTTK också hade sin egna metod för att 

avrapportera ärenden, nämligen i Outlooks uppgiftsfunktion och inte i PRIMA 

(Observationsiakttagelse 4). 

När det gällde informationsspridning på arbetsmiljösidan så nämndes det att det var svårt att 

sprida information om diverse arbetsmiljöregler och dylikt mellan olika grupper generellt: 

Person  

Informant men svårigheten på så här stora organisationer som [STC] 

Testledare mmm 

Informant är ju du kan ju ha med tre från [en grupp] men det kan vara tre från [en 

grupp] och sedan får man inte ut det till [annan grupp] när 

Testledare ja 

Informant den väl är sjösatt 

(Citat 63, 46:01 – 46:12, deltagare 15) 
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Figur 46 - Vem som bör ha ansvar om samordning kring risker är i dagsläget oklart 

Ett annat fall som berörde arbetsmiljö och en omedvetenhet om varandras roller var vid 

samordning om risker innan riggreparationer. I dagsläget lades mycket stort ansvar på 

reparatören att kunna ställa rätt frågor till operatören vid samordning om risker (Figur 46): 

Person  

Informant det är lättare för [maskinägare] tror jag att missa [samordning om 

risker] och tänka bort det 

Testledare mmm 

Informant alltså att det ska göras eftersom att [maskinägare] inte är [de] som utför 

ett underhåll 

(Citat 64, 17:17 – 17:27 deltagare 18) 

Detta kunde dock leda till problem, då en uppfattning fanns att för stor tillit ibland lades på att 

reparatören skulle ha en god vetskap om detta och det ledde således till säkerhetsbrister: 

Person  

Informant bara för att [underhållspersonal] sitter där så tar man ju ibland  för 

givet ’aa men han satt ju med på mötet han hade väl kunnat tala om att 

det inte gick att underhålla på det och det sättet’ 

Testledare mmm 

Informant aa ’men vänta nu han var underhållstekniker vad fokuserar på och hade 

faktiskt ett uppdrag’ 

Testledare mmm 

Informant att leverera det var ingen som ens ställde frågan till [underhållspersonal] 

eller diskuterade ’okej har du koll på dina säkerhetsaspekter också’ 

(Citat 65, 18:41 – 19:04, deltagare 15) 

Rent allmänt fanns det även en uppfattning kring att chefer inte alltid tillräckligt bra spred 

kompetensen kring arbetsmiljö ner till sina anställda: 

Person  
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Informant man behöver nog lägga ner fokus så att när [chefen] har fått [sin] 

kompetens så att säga så behöver man också se till att den kommer ner 

till de 

Testledare mmm 

Informant [Medarbetare] för det är ändå [de] som ska hålla på med de här 

prylarna 

(Citat 66, 29:08 – 29:20, deltagare 17) 

Det fanns även fall då olika avdelningar borde samarbeta mer för att bättre kunna hitta och 

åtgärda fel, men som i dagsläget istället lämnades över mellan avdelningar. Det var 

framförallt samarbetet mellan maskinägare och underhållsavdelningarna som berörde detta.  

 

Figur 47 - Det är underhållsavdelningen som tar han om reparationsarbetet, maskinägarna håller sig ofta helt utanför även 
om det varierar från person till person 

Under reparationsarbetet så var det huvudsakligen underhållsavdelningen som tog hand om 

reparationerna (Figur 47). Den som rapporterade felet kände sig snarare i vägen vid 

reparationsarbetet: 

Person  

Informant nej den stora rollen om maskinen inte fungerar då är det [Scania 

Maintenance] som gäller 

(Citat 67, 5:06 – 5:12, deltagare 2) 

Person  

Informant och så dyker [reparatör] ju upp och så får [reparatör och felrapportör] 

samordna och släppa in [reparatör] i riggen […] och sen börjar 

[reparatör] att felsöka 

(Citat 68, 2:40 – 2:54, deltagare 9) 

Person  

Informant lämnar först informationen, sedan lämnar [felrapportör] [Scania 

Maintenance] om det finns möjlighet 
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Testledare mm 

Informant om [reparatör] så länge [reparatör]  inte behöver ha [felrapportör] för 

mer information 

Testledare okej 

Informant då kan ju [felrapportör] släppa [reparatör] så att [reparatör] får jobba i 

lugn och ro också 

Testledare mmm 

informant för [felrapportör] är ju sällan man kan ju inte alltid hjälpa till liksom 

Testledare nej 

Informant de det är inte [felrapportörens] kompetens att stå där 

(Citat 69, 2:24 – 2:47, deltagare 5) 

Person  

Informant oftast liksom [reparatör] kör en första liksom snack med [felrapportör] 

Testledare mmm 

Informant men sen så hoppar [reparatör] ju på och börjar felsöka själv 

(Citat 70, 5:24 – 5:34, deltagare 18) 

Det fanns dock vissa felrapportörer som ibland försökte deltaga mer under reparationsarbetet, 

men detta varierade från fall till fall: 

Person  

Informant det är ju verkligen också olika från [felrapportör] till [felrapportör] 

Testledare mmm 

Informant vilka som hjälper till och vissa sitter bara vissa går därifrån när 

[reparatören] kommer liksom 

Testledare okej 

Informant ’bara fixa’ sen går [felrapportören] 

(Citat 71, 13:28 – 13:39, deltagare 19) 

Person  

Informant det kan variera vissa är ju [felrapportörer] skickar in en order sedan går 

[felrapportörer]  därifrån och så tycker [felrapportörer] att det ska fixas 

och andra är ju väldigt liksom sådär ‘ja men det här är fel jag har kollat 

det här’ 

Testledare just det 

Informant liksom är med hela tiden 

(Citat 72, 26:30 - 26:50, deltagare 18) 

Samtidigt verkade Scania Maintenance ha en viss vilja att de som rapporterat felet skulle vara 

mer involverade i reparationsarbetet och vara mer insatta i vad de gjorde: 

Person  

Informant bra hjälp från [maskinägare] liksom att 

Testledare mm 

Informant att [maskinägare] är tydliga med att att [maskinägare] är insatta liksom i 

det kan vara en väldigt stor grej 

(Citat 73, 26:18 – 26:28, deltagare 18) 

Person  

Informant ibland så kan ju det vara bra att [felrapportör] är med och hjälper till 
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Testledare mmm 

Informant och ibland så kan [felrapportör liksom hjälpa och flytta på grejer 

(Citat 74, 13:10 – 13:20, deltagare 19) 

Person  

Informant och [Scania Maintenance] blir glad varje gång [felrapportör] frågar vad 

som var fel 

(Citat 75, 32:24 – 32:27, deltagare 11) 

Det nämndes bland annat att en fördel som kunde dras av att maskinägare var mer involverade 

i reparationsprocessen var att de lär känna sina riggar och vad som tidigare har hänt med dem 

bättre, och således kunde förmedla sådan information till reparatören vid framtida fel: 

Person  

Informant i framtiden om de ringer in en order så ‘ja det där hände förut det där 

har jag varit med om’ 

Testledare ja okej 

Informant ’då gjorde de sådär’ då kan [rapportör] säga till [reparatör] liksom ja 

vad typ [reparatör] gjort 

(Citat 76, 14:13 – 14:23, deltagare 19) 

 

Detta avsnitt innehåller detaljerade resultat tillsammans med intervjucitat för faktorer som 

möjliggör rotorsaksanalyser i dagsläget när en rigg ska byggas. 

 

En sak som har genomsyrat detta arbete var att många informanter berättade att det fanns en 

hög upplevd kompetens på alla anställda inom Scania. Det sades att alla anställda var duktiga 

inte bara inom deras egna avdelningar utan även på andra kringliggande avdelningar och att 

kompetensbrist inte var ett problem: 

Person  

Informant många utav [reparatörerna] är ju jätteduktiga 

(Citat 113, 28:31 – 28:33, deltagare 5) 

Person  

Informant här är ju [Scania Maintenance] som bubbla här 

Testledare ja precis 

Informant här jobbar [Scania Maintenance] med sina grejer och är jätteduktiga 

här 

(Citat 77, 41:40 – 41:50, deltagare 7) 

Person  

Informant man har väldigt starka resurser 

Testledare ja 

Informant kunnig personal personal som ser problemen insiktsmässigt och 

[personal som] vill väldigt mycket 

Testledare mmm 

Informant det är en fantastiskt resursstark organisation 

(Citat 78, 29:38 – 29:48, deltagare 10) 
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Person  

Informant enorm kompetens på [maskinutvecklaravdelningen] 

Testledare ja 

Informant otrolig kompetens 

Testledare mmm 

Informant det är jättebra kompetens i på [underhållsavdelningen] på många 

punkter [maskinägaren] vet vad problemen är oftast 

Testledare mmm 

Informant jag tror jag tror det finns där 

Testledare mmm 

Informant men vi lyckas inte knyta säcken 

(Citat 79, 43:05 – 43:19, deltagare 11) 

 

Som kan ses i avsnittet om saker som förhindrar rotorsaksanalyser så var alla mycket villiga 

att vara kritiska till organisationen och vilja förbättra så att saker och ting skulle bli bättre. Det 

fanns alltså en hög inre motivation hos många anställda att göra ett så bra jobb de kan: 

Person  

Informant och [personal som] vill väldigt mycket 

(Citat 80, 29:42 – 29:44, deltagare 10) 

Något som indikerade detta är att informanter gav mycket kommentarer kring hur saker 

fungerade idag och var villiga att dela med sig av saker som de tyckte kunde bli bättre. Något 

annat som visade på detta var att det var saker som undersökts i denna studie som i dagsläget 

genomgick förändringar för att bli bättre. Ett bra exempel var att underhållsavdelningen höll 

på att implementera ett nytt ärendehanterarsystem och skulle gå ifrån PRIMA. Detta skulle 

bland annat medföra att det skulle bli lättare att veta när och hur felrapportörer skulle ta 

kontakt med underhållsavdelningen: 

Person  

Informant [Scania Maintenance] håller ju på och byter system också […] det 

kommer bli för [Scania Maintenances] del kommer det bli bra 

(Citat 114, 12:11 – 12:19, deltagare 14) 

Även uppdrags- och projektprocesserna höll på att arbetas om för att bli mer lättanvända: 

Person  

Informant [uppdrags- och projektansvariga] håller ju på att göra om [uppdrags- 

och projektprocesserna] nu så att [de] blir mycket mer flödesorienterade 

(Citat 81, 8:40 – 8:42, deltagare 16) 

Till sist sågs det även ett behov till att göra mer djupgående felsökningar av testriggar när de 

inte fungerade som de skulle och visade upp allvarliga fel: 

Person  

Informant det som [Scania Maintenance] försöker jobba med och bli bättre på och 

försöker få resurser till det är att någon som orkar sitta och titta på 

återkommande systematiska fel så felorsak samma felorsak som 

återkommer på samma utrustning femton gånger 
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Testledare mm 

Informant […] de är jättesvåra att fånga i vardagen när man får in order för order 

(Citat 115, 15:22 – 15:47, deltagare 11) 

Person  

Informant för det var lite som jag var inne på vi skulle samma sak hända tre 

gånger 

Testledare mm 

Informant ja men då måste du lyfta det högre upp 

(Citat 116, 19:17 – 19:22 deltagare 2) 

Ett annat exempel var att alltfler maskinägare hade börjat anamma veckomöten med 

underhållsrepresentanter för att diskutera hur riggarna fungerar. 

 

En faktor i dagsläget som möjliggjorde rotorsaksanalyser var att det i dagsläget fanns 

möjligheter att sätta ihop grupper som spände över olika typer av avdelningar. Något som 

visade på detta var riggmötena som vissa maskinägare valde att hålla i med 

underhållsgruppen. Där hade alltså maskinägarna bjudit in representanter från 

underhållsavdelningen för att kunna diskutera hur riggarna fungerade och möten hölls 

regelbundet dels en gång i veckan men även en gång i månaden där de större uppdragen 

diskuterades. Skulle det inte vara möjligt att skapa grupper som spänner över olika 

avdelningar skulle inte heller dessa typer av möten kunna hållas. 

Något annat som visade på att samarbete var möjligt var att saker och ting i stor utsträckning 

var öppna för alla mellan olika avdelningar. Ett exempel var att alla kunde ansöka om att 

skapa ett konto och komma åt alla ärenden i PRIMA-systemet om de skulle vilja detta, det är 

alltså inte bara underhållsanställda som har tillgång till detta. Det nämns även att det inte finns 

något hemligt hos underhållsavdelningen och att de är villiga att vara öppna med vad de gör: 

Person  

Informant [Scania Maintenance] har inga hemligheter för [sig] 

(Citat 82, 33:22 – 33:23, deltagare 11) 

 

När det gällde standardförfaranden fanns det i dagsläget sådana som berörde 

rotorsaksanalyser implementerade på övriga avdelningar på Scania. Det fanns alltså goda 

möjligheter att dra lärdomar från övriga avdelningar som hade löst problem lika de som fanns 

på STC. 

 

Under denna studie gjordes även en undersökning på andra avdelningar utanför STC för att se 

om det skulle finnas lärdomar eller lösningar för STCatt dra för att kunna utföra 

rotorsaksanalyser. I detta avsnitt presenteras det som hittats i den undersökningen. Även dessa 

resultat är uppdelade på faktorerna standardförfaranden, samarbete, kultur och kunskap. 
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För att personer ska använda verktyg och följa förfaranden har vissa avdelningar löst det 

genom att komma med enkla alternativ så att de går så fort och är så lätta att arbeta med som 

möjligt: 

Person  

Informant sen har [arbetsmiljö] förenklat förtydligat bara på en tvåblads, på en 

enbladare kan man säga 

Testledare mmm 

Informant så att det ska vara enkelt 

Testledare precis 

Informant och att man ska göra det så det här försöker [arbetsmiljö] nöta in 

Testledare mmm 

Informant att man ska jobba med 

(Citat 83, 5:34 - 5:47, deltagare 4) 

Person  

Informant det finns en annan variant som är bättre för enkel problemlösning 

Testledare mhm 

Informant eeh […] då är det A4 istället för A3 och så är det lite enklare 

(Citat 84, 17:15 – 17:30, deltagare 8) 

Något annat som nämnts hjälper folk att följa processer är att istället för att byta ut eller lägga 

till nya processer så är det bättre att bestämma sig för en process och förbättra denna hela 

tiden istället: 

Person  

Informant en bit är nu har den legat i 10 år, [en avdelnings uppdragsprocess] har 

inte [ändrats] 

Testledare yes 

Informant det är grundprocessen har förbättrats hela tiden 

Testledare mmm 

Informant men det är den här det är inte så att ’nu har [en avdelning] 

uppdragsprocessen, om två år så är det något helt annat upplägg på den 

här’ utan den här har sett ut såhär och [en avdelning] har haft en 

stabilitet, [en avdelning] har till och med nu för i år sagt på 

[avdelnings]nivå [en avdelning] ska jobba med stabiliseringsplan 

Testledare mmm 

Informant och det är ju intressant för vad innebär det? jo [en avdelning] ska inte 

hålla på och så fort det är något problem har det varit en tendens att då 

tar man fram nya regelverk och nya processer och 

Testledare mmm 

Informant ännu mer dokument och mallar och blanketter 

(Citat 85, 55:01 – 55:45, deltagare 12) 

 

Det är viktigt att hela gruppen alltid är med från start och har en gemensam bild av problemet 

för att kunna göra rotorsaksanalyser: 
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Person  

Informant [en rotorsaksanalys] behöver ha med hela gruppen från start 

Testledare mmm 

Informant att man är överens om vad som är problemet och att man sen när man 

har gjort verifieringen 

Testledare mmm 

Informant man fortfarande har kopplat det mot vad det är som är problemet och 

inte börjar lösa andra problem 

(Citat 86, 5:49 – 6:07, deltagare 3) 

Något annat som hjälper gruppen att samarbeta är genom att visualisera på olika sätt, till 

exempel genom felträd eller bara genom att rita en bild för att visa var ett problem finns: 

Person  

Informant i och med att [rotorsaksanalyser] använder felträden och använder det 

visuella i det här [rotorsaksanalysgruppen] bygger det tillsammans 

Testledare mmm 

Informant så får vi koherens i [rotorsaksanalysgruppen] 

(Citat 87, 5:26 – 5:34, deltagare 3) 

Person  

Informant [problemlösningsgruppen] är överens om vad problemet är eeh ganska 

så detaljerat man kanske ritar en bild och visar ’är vi överens om att det 

är just här eeh som problemet uppstår’ 

(Citat 88, 9:49 – 9:58, deltagare 8) 

Genom att visualisera kan även en helhetsbild skapas som visar vilka som gör vad i olika 

situationer: 

Person  

Informant visualisera […] det gör också att [avdelningen] har på respektive 

underhållsområde så har [avdelningen] ju som sagt där helhetsbilden för 

hela [avdelningen] 

(Citat 89, 11:05 – 11:25, deltagare 1) 

Även andra underhållsavdelningar har riggmöten med ägare: 

Person  

Informant vid åtgärder efter stopp 

Testledare mmm 

Informant om det är relaterat till maskinstopp nu då 

Testledare mmm 

Informant så sker det på ett underhållsmöte där [Scania Maintenance] träffas, 

[maskinägaren för produktionsteknik] 

Testledare mmm 

Informant [maskinägaren för produktionsteknik] och [reparatörer] 

Testledare mmm 
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Informant på månadsbas varje avdelning” ”mm” ”har ett sånt möte där man tar 

gemensamma beslut om 

Testledare mmm 

Informant att nu har [Scania Maintenance] gått hela vägen tillräckligt långt […] ’är 

[maskinägaren] nöjda med motåtgärden’ 

(Citat 90, 45:13 – 45:40, deltagare 1) 

 

När det gäller att få folk att följa förfaranden har vissa avdelningar löst detta med olika 

metoder, nämligen att organisationen ständigt efterfråga det, följa upp för att se hur saker 

fungerar i praktiken, att feedback om processerna tas emot av de som använder dem och att på 

olika sätt utbilda de som ska använda processerna. 

Om en process ska följas av de som ska använda den är det viktigt att som ägare av ett 

problem efterfråga detta: 

Person  

Informant kräva som chef att det här problemet ska göras enligt den här metodiken 

(Citat 91, 20:58 – 21:04, deltagare 8) 

Person  

Informant har [avdelningen] leveransstopp eller fältkvalitétärenden då begär ju 

[gruppchef underhåll] in såna här rapporter av avdelningarna 

(Citat 92, 12:48 – 12:54, deltagare 8) 

Person  

Informant det har [avdelning] sagt då två stycken såna här minst tunga 

problemlösningar ska rulla på varje avdelning hela tiden 

Testledare okej 

Informant det ska alltid vara minst två igång 

(Citat 93, 21:05 – 21:11, deltagare 8) 

Person  

Informant mycket är att efterfråga 

(Citat 94, 56:29 – 56:32, deltagare 12) 

För att kunna efterfråga något är det dock viktigt att den som äger problemet också är insatta i 

domänen och även kritiskt kan granska om de som använder processen följer den i praktiken. 

Det räcker alltså inte alltid med att fråga om något gjorts utan att själv även kontrollera om det 

har gjorts: 

Person  

Informant när personer kommer till en chef och har tagit fram en kalkyl eller 

anbud […] där är det viktigt att chefer frågar t.ex. ’har ni gjort en 

riskbedömning här?’ […] man måste syna också och då säger den 

andra ’jo det har jag gjort’ ’ja men har du protokoll på det så att vi kan 

se?’ och då säger den andra ’nej det har vi inte’ […] då går chefen ner 

med den som ska ha gjort det 

(Citat 95, 56:33 – 58:28, deltagare 12) 
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Ett sätt att följa upp på är att ha ständiga revisioner och uppföljningar av hur olika processer 

används för att då förstå om processen inte fungerar bra på vissa avdelningar. Det kan göras 

större revisioner sällan och mindre revisioner ofta: 

Person  

Informant [avdelning] har ju en rond då […] [avdelning] gör ju revision på 

[kriterier för projekt] på varje avdelning två gånger om året […] och då 

så går [avdelning] igenom då och då [kvalitetsansvarig] då är mentor för 

problemlösning […] och då kollar [kvalitetsansvarig] hur duktiga 

avdelningen är på så [avdelning]  har satt upp vissa kriterier vad man 

ska [göra] 

(Citat 96, 8:05 – 8:38, deltagare 8) 

Person  

Informant sen kan ju verkstadscheferna köra den uppföljningen eller 

produktionsledaren för varje vecka så ska [lokala avdelningar] ju ha en 

egen puls […] ser att det händer grejer 

Testledare mmm 

Informant i de här problemlösningarna hela tiden 

(Citat 97, 20:12 – 20:32, deltagare 8) 

Detta är något som skulle kunna hjälpa uppdrags- och projektprocesserna på STC nämnde en 

informant: 

Person  

Informant ”[revisioner] har inte [maskinutvecklarna], så det är väl nåt som man 

skulle kunna […] det skulle nog bli lättare i och med när 

[maskinutvecklarna] får till [sina] nya processer 

(Citat 98, 33:15-33.37, deltagare 16) 

En annan aspekt av detta är att stötta arbetarna när de inte gör något som det är tänkt, snarare 

än att bestraffa dem: 

Person  

Informant jobba med det, stötta medarbetare, inte bara att hacka på medarbetarna 

utan framförallt se det som att [medarbetare] har missat någonting – det 

är väl okunskap, ta det som en grundförutsättning, de kanske inte är 

tränade […] vad kan [chefen] hjälpa till då? 

(Citat 99, 58:53 – 59:27, deltagare 12) 

För att allt som nämnts innan ska fungera i praktiken kräver det dock att någon även känner 

att den äger problemet och ska driva frågan, något som inte i alla fall är självklart: 

Person  

Informant det [underhållsavdelning] försöker vara väldigt tydliga med när man 

pratar roller 

Testledare mmm 

Informant är ju också runt [åvs-tavla] 

Testledare mmm 

Informant för jag menar vem äger problemet 

Testledare precis 
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Informant alltså det får inte bli så att man skickar in en arbetsorder till en 

beställare för ett underhållsjobb och sen 

Testledare mmm 

Informant sätter [felrapportör sig] i fikarummet och tycker att ’det är någon 

annans problem’ 

Testledare mmm 

Informant utan [underhåll och maskinägare] har ett gemensamt problem här som 

[underhåll och maskinägare] vill lösa 

(Citat 100, 28:29 – 28:52, deltagare 1) 

När det gäller produktionsavdelningen har maskinägaren fått rollen som problemägare: 

Person  

Informant det här ägarskapet och stoltheten alltså ’min svarv går sönder’ så är 

[ägaren] med och hjälper till så den går igång igen och att [ägaren]  gjort 

[sina] bitar så [ägaren] känner ägarskapet, det går liksom inte att fixa 

och säga [ägaren] är tillbaka här imorgon 

Testledare mmm 

Informant utan [ägaren] i produktion i det här fallet förväntas att vrida det här 

(Citat 101, 38:57 - 39:28, delt. 1) 

Något annat som gör att processer används är att låta de som ska använda processen att ge 

feedback på hur den fungerar. Det kan till exempel vara en förslagslåda: 

Person  

Informant [dynamate uppdragsprocess] säger ’jo är [en mall] inte tillräckligt bra 

kom in med förslag i förslagslådan på vad du vill ändra på’ och sen tar 

[dynamate] ställning på om [dynamate] lägger in det eller inte och tycker 

[dynamate] att nej det där är ingenting att ha då är det den [nuvarande 

mallen] som gäller, då är den tillräckligt bra 

Testledare yes 

Informant då ska man inte hålla på och modifiera [nuvarande mallen] 

(Citat 102, 35:05 – 35:19, deltagare 12) 

Om feedback tas emot kan det även ge indikationer på huruvida processer i praktiken 

används: 

Person  

Informant det kommer in förslag 

Testledare mmm 

Informant och ett sätt att testa att system och processer fungerar 

Testledare mmm 

Informant det är att det kommer förslag på förbättringar 

Testledare mmm 

Informant […]för kommer inte förbättringsförslag då används inte processen  

(Citat 103, 27:28-27:47, deltagare 12) 

 

Det har nämnts att för att en rotorsaksanalys ska fungera på ett bra sätt så är det viktigt att de 

med rätt kompetens är på plats och genomför analysen: 
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Person  

Informant varje person som kommer ska kunna sitt område det är grunden för det 

hela 

Testledare mmm 

Informant det är om [rotorsaksanalysgruppen] får en konstruktör som aldrig har 

jobbat med området som kanske är helt ny på det så är det jättesvårt att 

göra en bra analys 

(Citat 104, 7:22 - 7:38, deltagare 3) 

Detta gäller även när felsökning och problemåtgärder rent allmänt ska utföras. Att dagligen 

kontrollera så att den med lämpligast kompetens är på plats och löser problem är något som 

görs på andra avdelningar: 

Person  

Informant kunnigaste kollegan på plats 

Testledare mmm 

Informant en fråga som [underhåll] har på daglig styrning är behovet av att toppa 

laget 

Testledare alright 

Informant har [underhåll] problem någonstans som är långdragna som [underhåll] 

behöver supporta på ett eller annat sätt 

(Citat 105, 5:55 – 6:10, deltagare 1) 

Något annat som möjliggör att en process ska kunna användas är att på ett effektivt sätt lära ut 

de som ska använda den hur den fungerar:  

Person  

Informant [den gamla uppdragsprocessen] användes inte [hos dynamate] och 

mycket av det var ju då för att [chefer] inte tränar in skolar in 

[personal] i det eller att [chefer] frågar efter det 

(Citat 106, 23:05-23:16, deltagare 12) 

Person  

Informant och det viktiga är ju att ge [de som ska använda en process] rätt 

utbildning och kunskap kring det och sen är det bara att efterfråga 

(Citat 107, 20:52 – 20:57, deltagare 8) 

Detta görs ofta genom att hierarkiskt sprida kunskapen neråt i organisationen: 

Person  

Informant varje gruppchef och en seniortekniker i varje grupp […] första 

utbildningen på 4 timmar kring metodiken först var till alla  i de här två 

grupperna då 

(Citat 108, 5:39 – 6:09, deltagare 8) 

Ett annat sätt att lära ut metoder är att välja ut representanter som sprider information till 

deras avdelningar: 

Person  

Informant de som är ansvariga för sin organisation fick prata med dem och välja ut 

de som de ville 

Testledare ja okej 
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Informant skulle vara med i det här och sen så skulle det vara någon som var 

duktig på att vara kommunikativ och som tyckte det var roligt 

(Citat 109, 2:50 - 3:00, deltagare 3) 

Det har även bjudits in folk från externa avdelningar som kan vara med på olika typer av 

möten för att således få lära sig mer om detta och kunna sprida vidare till sin egna 

organisation: 

Person  

Informant till de här revisionerna så bjuder [dynamate] in med viss regelbundenhet 

någon från driften […] får vara med på de här revisionerna 

Testledare mmm 

Informant för att se hur det går till och få förståelse för hur projekt och vilka 

problemställningar projekt jobbar med […] [dynamate] bjuder in från 

arbetsmiljösidan arbetsmiljöingenjör med regelbundenhet också 

Testledare mmm 

Informant får vara med och titta på hur har [dynamate] då jobbat med 

arbetsmiljöfrågorna, arbetsmiljöplaner, ronderingar och såna här saker 

(Citat 110, 1:01:06-1:01:37, deltagare 12) 
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