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Abstract

Förbättrad granskningsprocess vid utveckling av
motorstyrsystem
Improved review process in the development of engine

Mikael Yabandeh

As more motor types are created and the requirements of these engines are
increasing with stricter regulatory requirements on emissions increases the groups'
workload. Much of the work ends up on the groups with calibration responsibility as
it is the parameters that these groups are calibrating that partially controls how much
emissions are emitted. The focus of this report is on those groups that are involved in
the review process of the calibrated parameters. This master thesis is constructed
because problems with the review process have been identified. These problems are
rooted in a lack of communication and the quality. The problems more detailed
consist of delayed deliveries and changes of parameter values that are not being
communicated.

The purpose of this report has been to improve the review process with respect to
quality and reduced workload for the involved groups. To meet this purpose, the lean
principles are used together with a variety of interviews carried out among the
groups. The result of this thesis has identified both good and less good processes. The
well conducted processes are used to influent the rest of the organization and are
being used in proposals to improve similar processes. Improvement proposals for the
less good processes have been designed to increase and simplify communication
between groups and increase documentation of certain stages of the process.
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Populärvetenskaplig beskrivning 
I takt med att fler motortyper skapas och att kraven på dessa motorer ökar i och med hårdare 

lagkrav på emissioner så ökar också gruppernas arbetsbelastning. Mycket av arbetet hamnar 

på grupperna med kalibreringsansvar då det är parametrarna som dessa grupper kalibrerar 

som delvis styr hur mycket emissioner som släpps ut. Fokus i denna rapport ligger på en del 

av de grupper som är inblandade i den granskning som sker av parametrarna som kalibreras. 

Examensarbetet är uppfört eftersom vissa problem med granskningsprocessen har 

identifierats. Dessa problem grundar sig i bristande kommunikation och kvalitet och mer 

detaljerat i försenade leveranser och förändringar av parametervärden.  

 

Syftet med denna rapport har varit att förbättra granskningsprocessen med avseende på 

kvalitet och minskad arbetsbelastning för de inblandade grupperna. För att uppfylla detta syfte 

har leanprinciper använts tillsammans med en mängd intervjuer som har genomförts bland 

grupperna. Det som har framkommit av denna undersökning är att det finns både bra och 

mindre bra processer. De som har identifierats som bra har grundat förslag som verkar till att 

sprida dessa processer till övrig organisation. Förbättringsförslag för de mindre 

tillfredsställande processerna har lämnats. Dessa syftar framför allt till förenklad 

kommunikation mellan grupper samt till ökad dokumentation av vissa moment i processen.
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1 Inledning 
Sektionen NE på Scania CV AB utvecklar det motorstyrsystem som finns i lastbilar, bussar 

och i Scanias industri- och marinmotorer. Inom NE finns dessutom en rad undergrupper som 

vardera ansvarar för olika delar i motorstyrsystemet. Styrsystemet som på Scania kallas 

Engine Management System innefattas av en grundmjukvara och en parametersats. 

Användandet av elektronisk motorstyrning i dagens motorer möjliggör optimering av motorns 

prestanda och sker genom att kalibrera parametrar i mjukvaran som ändrar de olika 

funktionernas förmåga. Denna kalibrering sker genom ett nätverk av olika arbetsgrupper på 

Scania som parallellt eller sekventiellt med varandra kalibrerar och granskar parametrar. 

Kalibreringen utförs av kalibratörer som efter specifikation justerar parametrarna till deras 

rätta värde. Parametrarna lagras i ett bibliotek kallat CalLib som hanteras via programmet 

Comptrans. Programmet fungerar som ett verktyg både för kalibrering och för granskning. 

Comptrans är Scaniautvecklat och ett mycket nära samband finns således mellan användare 

och utvecklare.   

 

Utvecklingen av funktioner och nya motorer ökar snabbt medan kraven på god kvalitet och 

leveranssäkerhet måste bibehållas. Införandet av det nya lagkravet Euro6 sätter höga krav på 

emissionsnivåer vilket ökar pressen på fordonsindustrin då de arbetar för att uppfylla detta. En 

del av arbetet med att uppfylla Euro6 ligger på mjukvarugruppernas ansvar. Dessa kan via 

kalibrering av parametersatsen bland annat sänka emissionsnivåerna i motorn. När en 

kalibratör är klar med kalibrering av en viss parameter måste även granskning ske för att 

parametern ska erhålla högre status. Statusen visar hur nära en parameter är 

produktionssättning och granskningen, som möjliggör statushöjningen, sker ofta via 

granskningsmöten med en mängd inblandade personer. Cirka tiotusen parametrar ingår i en 

lastbils motorstyrsystem och mängden parametrar gör granskningen svårhanterlig och 

tidskrävande. Likaså förseningar vid överlämnanden orsakar tidsbrist för framställningen av 

den slutgiltiga kalibreringen och sätter press på arbetsgrupper sent i processen. Även 

kvaliteten på kalibreringen kan ifrågasättas eftersom tidsbrist sent i processen medför att 

eventuella test uteblir.  

1.1 Syfte 

Syftet är att förbättra granskningsprocessen på ett sådant sätt att kvaliteten hos de levererade 

produkterna kan säkerställas samt att arbetsbelastningen hos de granskande grupperna 

minskar. Detta ska i största möjliga mån genomföras inom de ramar som Scania redan verkar 

inom med avseende på resurser, kultur och arbetssätt. Detta för att förändringarna som detta 

arbete senare föreslår ska kunna bli verklighet och inte fungera som en oåtkomlig utopi. 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Vilka problem kring granskningsprocessen kan identifieras hos ett urval av 

arbetsgrupperna? 

 

2. Hur bör Scania hantera de identifierade problemen? 

 

3. Vilka förändringar är genomförbara under rådande förutsättningar för att öka kvalitet och 

minska arbetsbelastning? 
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1.2 Avgränsningar 

För att arbetet skulle få plats inom tidsramen om 20 veckor, som är examensarbetets 

omfattning, krävs att väsentliga avgränsningar görs. Dessa avgränsningar bör inte påverka 

slutresultatet utan finns endast till för att tidsramen inte ska överskridas.  

 

Arbetet kommer att begränsas till att inte alla steg i kalibrergångslistan undersöks. Det som 

främst kommer att undersökas är stegen Engine type optimization och Vehical optimization i 

kalibrergångslistan (se kapitel 6.3.4) eftersom dessa är de mest problematiska idag och ligger 

nära produktionssättning. Fokus ligger alltså på dessa steg men andra steg kommer även de att 

beröras eftersom två andra grupper kommer att undersökas för att på så sätt erhålla en bättre 

helhetsbild över processen. Dessa två grupper är verksamma tidigare i kalibrergångslistan och 

ger då en bild av problematik som kan uppstå för grupper tidigare i processen.  Grupperna 

som har valts ut är av stor vikt i granskningsprocessen och har många parametrar. Även 

grupper som erkänt har mycket problem har valts ut för att på så sätt få ut värdefull 

information om dessa problem. Totalt kommer 5 stycken grupper att undersökas. 

 

Problem kan behandlas på, som författaren ser det, två olika sätt. Det ena är att försöka gå till 

botten med vad som orsakar förseningen. Detta skulle leda till en undersökning av en lång 

orsaks- och sambandsprocess vilket kan vara problematiskt att analysera inom tidsramen för 

ett examensarbete och för en utomstående utan grundkunskaper om processen. Det är inte 

bara den långa orsaks- och sambandsprocessen som är ett problem utan även det faktum att 

det är väldigt svårt att få en helt homogen process utan förseningar. Det är därför motiverat att 

alltså undersöka hur grupperna istället ska hantera problem som redan har uppstått, vilket är 

det andra sättet problematiken kan behandlas på.   

 

Det som arbetet inte heller tar i åtanke är vad en grupp gör rent praktiskt då de får information 

om en försening eller förändring. Denna arbetsprocess ligger utanför arbetets ramar. Det som 

istället undersöks är anledningar till varför de inte får reda på förseningar eller förändringar 

och vad som kan avhjälpa detta bestyr.  

 

Det åligger inte heller denna rapport att genomföra några förändringar av arbetssätt hos 

Scania, utan endast att informera om vägar att gå. Det är sedan Scanias eget ansvar att ta till 

sig denna information och nyttja denna till att förändra arbetssättet hos de inblandade 

grupperna eller att fortsätta på sin nuvarande bana.   

1.3 Ordlista 

Baka: Ett uttryck för att samla parametrar på en fil som sedan kan användas vid FT/LP eller 

SOP.  

 

Beroendeparametrar: Parametrar som måste vara kalibrerade och granskade innan 

nästföljande grupp påbörjar kalibrering.  

 

CalLib: Parameterbiblioteket där samtliga kalibrerparametrar är lagrade.  

 

Differenslista: En lista som visar skillnaderna på en grupp parametrar från två olika 

tidpunkter.  

 

Diffa: Ett uttryck som betyder att man jämför en parametergrupp från två olika tidpunkter.  
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Euro6: En europeisk emissionsstandard för fordon som träder i kraft i september 2014.  

 

FT/LP: Fältprov/Långtidsprov 

 

Granskning: En valideringsaktivitet som sker efter utförd kalibrering för att säkerställa goda 

kalibreringsresultat.   

 

Granskningsmöten: Ett möte där granskning utförs av en grupp ingenjörer aktiva i 

kalibreringsprocessen.  

 

Granskningsprocessen: En delprocess i kalibreringsprocessen där fokus ligger på att validera 

kalibrerparametrarnas värden.  

 

Kalibrergångslista: Ett dokument som beskriver ordningsföljden av hur man bör kalibrera för 

att undvika dubbelarbete.   

 

Kalibreringsprocessen: Den övergripande processen där granskningsprocessen ingår. Består 

av både kalibrering av parametrar och granskningen av desamma.  

 

Kalibrerparameter: Se parameter.  

 

Lean: Ett begrepp som syftar på olika förbättringsområden i en organisation för att minska 

slöseri, resursanvändning och så vidare.  

 

LPDS: Lean implementerat på en produktutvecklingsprocess. 

 

Modul: En grupp parametrar som svarar för en funktion eller del av funktion i motorn. 

 

Parameter: En storhet som antar olika värden beroende på hur kalibreringen utförs och som 

bland annat styr motorns prestanda. 

 

Process: Ett förlopp där olika aktiviteter samverkar med varandra under ett givet tidintervall. 

 

SOP: Start of production, det datum som fordonet ska börja produceras.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1 En inledning till arbetet presenteras här tillsammans med rapportens syfte och 

tillhörande frågeställningar som ska besvaras under arbetets gång. Även 

avgränsningar diskuteras för att på så sätt smalna av innehållet av rapporten. 

 

Kapitel 2 Källkritik studeras och det faktum att intervjuer grumlas av många olika filter 

behandlas.   

 

Kapitel 3 Här diskuteras metoden utifrån studerad litteratur angående de aktuella 

metodvalen. Även hur utförandet har gått till rent praktiskt diskuteras, samt ett 

avsnitt som behandlar källkritik. 

 

Kapitel 4 Här presenteras organisationen Scania med en kort bakgrundsbeskrivning. 

Beskrivningen av Scania smalnas sedan av till att förklara de olika NE-

grupperna på tre-bokstavsnivå.  
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Kapitel 5 I kapitel 5 framställs teorin som är en viktig del av arbetet. Lean som beskriver 

hur man förbättrar en verksamhet inom produktutveckling förklaras tillsammans 

med ett antal processförbättringsprinciper. Även kvalitet och 

kund/leverantörsprocessen beskrivs i detta kapitel. 

 

Kapitel 6 Detta kapitel innehåller främst information inhämtat från de intervjuer som har 

gjorts och berör först hur kalibrerings- och granskningsprocessen är utformad. 

Den mer övergripande informationen från granskningsprocessen smalnas sedan 

av till hur varje undersökt grupp arbetar. Det är här viktiga problem och 

händelser åskådliggörs.  

 

Kapitel 7 Kapitel 7 är där diskussionen kring problemen förs tillsammans med den 

inhämtade informationen från kapitel 5. Lösningsförslag som baseras på teorin 

och på vad som är möjligt med de verktyg och arbetssätt som finns tillgängliga 

på Scania framställs. 

 

Kapitel 8 Den avslutande diskussionen är ett kapitel där en mer fri diskussion förs kring 

problemen och de lösningsförslag som rekommenderas.  

 

Kapitel 9 Slutsatserna beskrivs kort och konkret för att svara klart och tydligt på de 

frågeställningar som beskrivs i kapitel 1.  

 

Kapitel 10 Här ges förslag på vad framtida arbete skulle kunna bestå av. Sådant som av 

olika anledningar inte har undersökts i denna rapport och därför kan utvecklas. 

2 Källkritik 
Den litteratur som har använts anses innehålla tämligen vedertagen kunskap. Trots det bör 

man vara kritisk. Något det kan finnas meningsskiljaktigheter om eftersom dessa källor främst 

härstammar från en enda ideologi är om modellen är tillräckligt validerad. Många företag 

försöker att arbeta efter ett leanperspektiv, några lyckas, andra inte. Scania har länge 

tillämpad leanperspektivet på den egna organisationen och kan anses även har lyckats med 

detta, därför anser jag den vara en tillförlitlig källa för att användas även i detta arbete. Trots 

detta så säger det inte att en annan modell inte hade fungerat lika bra så detta är något att vara 

uppmärksam på under rapportens gång.  

 

Intervjuerna som har genomförts kan ha förvrängts då det finns många filter som 

informationen måste passera för att till slut bli en sammanhängande text i denna rapport. 

Respondenten förklarar något på ett sätt så som denne uppfattar det, intervjuaren tolkar detta 

såsom denne uppfattar det och skriver sedan ned detta på ett sätt som passar en akademisk 

uppsats. Det finns alltså många områden för misstag men dessa eventuella misstolkningar har 

jag försökt att avhjälpa genom att hela tiden ha detta i åtanke. 

3 Metod 
Forskning eller utredningsarbete börjar alltid med att ett problem har identifierats. Detta 

behöver inte betyda att det är ett problem i vardagligt tal menat utan kan vara något man vill 

undersöka närmare eller skaffa sig ny kunskap om. Metoden är till för att frambringa kunskap 

kring ett ämne. Denna kunskap används i sin tur till utvecklingsarbete, utredning eller 
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forskning. Skillnaden mellan dessa tre är förhållandevis liten eftersom till exempel kunskap 

som skapas genom forskning sedan kan användas till utvecklingsarbete (Kvale & Brinkman, 

2009). Metoden nedan utgörs av information kring det som jag anser vara betydande och 

tillräckligt för att producera ett givande resultat. 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

Flexibilitet är viktigt när man gör kvalitativa undersökningar varför intervjuer är en bra metod 

att få klarhet i ett ämne. I intervjusammanhang kan intervjuaren avläsa mimik, känslor och 

tonfall och på så sätt iaktta underliggande meningar hos respondenten. Utifrån detta kan 

intervjuaren ställa följdfrågor som han eller hon anser passande beroende på hur intervjun tar 

form. Man ska dock vara försiktig med att dra förhastade slutsatser utifrån dessa 

observationer eftersom det finns en risk för att frågorna och därmed materialet blir färgat av 

intervjuarens omdöme. Det finns även problem med tidsåtgången vid genomförandet av en 

intervju då det är en relativt tidskrävande metod vilket inte lämpar sig för kortare projekt. 

Även formuleringen av själva intervjufrågorna tar tid eftersom det gäller att de är rätt 

formulerade för att ge givande svar. Det är även viktigt att frågorna inte är ledande på något 

sätt eller att de har outtalade meningar så att respondenten blir påverkad av detta. Förutom 

formulering är ordningsföljden på frågorna viktig. De bör följa ett mönster av något slag för 

att på så sätt inte hoppa mellan olika ämnen mitt i en intervju (Bell, 2005).  

3.1.1 Strukturerade och ostrukturerade intervjuer 

En strukturerad intervju följer ett väldigt strikt schema som man arbetar sig igenom under 

hela intervjun. Schemat är utformat som en enkät med kryssalternativ för respektive fråga. 

Metoden är till för att det ska vara enkelt och gå snabbt att notera svaren. Efterarbetet när man 

ska sammanfatta och analysera intervjun går också väldigt smidigt då svaren är tydligt 

markerade. Nackdelen med denna metod är att intervjuaren inte får någon känsla för vad 

respondenten tycker eller känner. En strukturerad intervju lämpar sig då bäst för faktabaserade 

intervjuer (Bell, 2005).  

 

Ostrukturerade intervjuer efter ett visst tema med en duktig intervjuare kan ge mycket 

information om ämnet. Analysen av en ostrukturerad intervju kan dock ta lång tid eftersom 

man måste tolka vad respondenten har sagt. Förslagsvis används en ljudinspelare om inte 

intervjuaren är duktig på att notera. Vid en intervju är man i behov av en viss typ av 

information. Det är därför viktigt att en ostrukturerad intervju inte endast är ett samtal utan 

bör vara mer strukturerad än så. De flesta intervjuer som genomförs ligger dock någonstans 

mittemellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju då man ofta har en mall med frågor 

som man följer, dock med visst utrymme för variationer (Bell, 2005).  

3.1.2 Pilotintervjuer 

Pilotintervjuer genomförs i ett tidigt skede av projektet när mycket lite kunskap finns om 

ämnet. Intervjun kan användas som ett verktyg för att få kännedom om ämnet och även få 

insikt i hur organisationen fungerar samt vilka andra personer man kan intervjua. Syftet med 

en pilotintervju är även att man vill ta reda på vilka områden eller teman man bör fokusera på. 

Vid detta tillfälle får man ofta även reda på hur man bör begränsa sig och vad man bör 

undersöka. En pilotintervju genomförs relativt ostrukturerat med en tanke om vad man vill ha 

reda på och kräver ett minimum av anteckningar (Bell, 2005). 

3.1.3 Kvalitativa intervjuer med experter 



8 
 

En expert besitter väldigt mycket kunskap inom ett visst område. De är vana vid att ge 

intervjuer, ofta till den grad att de redan kan ha förberett en viss inriktning på samtalet som 

kan leda till långa utläggningar. Detta är viktigt för intervjuaren att parera genom att leda in 

respondenten på det spår som ger svar på de frågor intervjuaren har. Experter är ofta väldigt 

trygga i sina påståenden men med provokationer och genom att ifrågasätta informationen kan 

ibland nya insikter om ämnet uppstå (Kvale & Brinkman, 2009). 

3.2 Utförande 

Studien har genomförts under cirka 20 veckor hos Scania CV AB på gruppen NESX. Två 

handledare har funnits tillhands som stöd då problem har uppstått och som bollplank för idéer. 

Den ena handledaren har varit en anställd på Scania som i början av mitt arbete var anställd på 

NESX. Handledaren fick dock en tjänst i en annan grupp efter cirka två veckor och möten har 

därefter skett en gång i veckan och vid behov. Sporadiska frågor och funderingar av bland 

annat teknisk karaktär har fått vänta till dessa tillfällen. Handledaren på Uppsala universitet, 

som formellt sett är utsedd till ämnesgranskare, har bland annat varit behjälplig vid frågor 

kring huruvida rapporten svarar mot universitetets krav eller ej. Kontakten har skett främst via 

e-post då sträckan mellan Uppsala och Södertälje medverkat till att möten varit svårare att 

genomföra. En halvtidspresentation hos varje handledare har utförts efter cirka 11 veckor där 

jag och handledare förde en diskussion kring dåvarande framställning och hur syftet var 

utformat efter detta. 

 

Arbetet har genomförts på plats i Scanias huvudkontor i Södertälje med tillgång till egen dator 

vilket har varit essentiellt för utförandet av studien. Kommunikationsverktyg såsom e-post har 

även det varit nödvändigt för att kommunicera med anställda och boka in tider för möten och 

intervjuer. Övrig programvara som har använts är ett ordbehandlingsprogram där 

framställningen av rapporten har genomförts. En intern programvara kallad Comptrans har 

även den undersökts för att få en förståelse för vilken typ av verktyg som kalibratörerna och 

granskarna arbetar med. Verktyget har gett värdefull insikt om vilken typ av information som 

de hanterar, på vilket sätt den är visualiserad samt hur olika funktioner i programvaran 

fungerar.  

 

Traditionella litteraturstudier har utförts för uppbyggnaden av ett teorikapitel. Detta kapitel, 

och därmed den litteratur som har undersökts, behandlade bland annat processer, 

standardiserat arbete och kvalitet. Även ett antal metodböcker har använts för att 

kvalitetssäkra studiens metodval. Genomförandet av intervjuer och vad som kommit att kallas 

möten har varit det genomgående metodvalet. Intervjuerna har varit semi- strukturerade med 

vissa frågor (se bilaga 1 och 2) som besvarats under en 30-60 minuters period. Utöver dessa 

frågor har även andra ämnen berörts under intervjuns gång vilket blir naturligt i en sådan 

situation. Det som istället kallats möten har varit högst ostrukturerade samtal där intervjuaren 

förklarat för respondenten att denne inte är insatt i ämnet och således inte kommer ha några 

passande intervjufrågor att ställa. En allmän inledande fråga har istället ställts i form av ”Hur 

ser granskningsprocessen ut för er idag?”, för att inleda mötet. Därefter har ett fritt samtal ägt 

rum. Dessa möten har varit mellan 30-70 minuter långa och har genomförts med människor 

som främst handledaren har tipsat om. Samtalen har gett författaren en viktig förståelse för 

hur processen ser ut och hur studien bör vara uppbyggd. Detta har sedan har format de mer 

gedigna intervjufrågorna. Det är ett högst medvetet val av författaren att innan intervjuerna 

genomföra möten eftersom intervjuer med experter, som dessa respondenter bör klassas som, 

kan bli problematiska om intervjuaren inte är insatt i ämnet. Enligt Kvale och Brinkman 

(2009) kan det leda till långa utläggningar inom det som experten i fråga tycker är intressant i 
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ämnet. Detta vill man parera och istället leda in samtalet på det som är intressant för studien 

och för detta krävs alltså att man till viss del är insatt i ämnet. 

3.3 Metoddiskussion 

Valet av metod kan naturligtvis diskuteras. Det finns många olika sätt att utföra forskning på 

och vissa sätt passar bättre än andra inom ett givet forskningsområde. Givet att man vill 

erhålla samma slutsatser som denna rapport frambringar begränsar man möjliga metoder att 

använda drastiskt.  

 

Metodvalet i denna rapport har främst bestått i genomförda intervjuer samt studier av 

akademisk litteratur, vilket inte har lett till några ohanterliga problem. Funderingar har dock 

förts kring alternativa metodval. I början av arbetet när metodvalet stod i fokus fanns det 

tankar på att genomföra en enkät som skulle ligga till grund för efterföljande intervjuer. Detta 

skulle med relativt stor säkerhet ha varit gynnsamt för fortsatt arbete om en bra svarsfrekvens 

erhållits. Intervjufrågorna som skapades efter de inledande mötena och diskussionerna med 

handledaren skulle då ha färgats av responsen från enkäten och antagligen gett ett större djup i 

dessa.  

 

En diskussion kring valet av respondenter bör också föras. Dessa kan väljas på en mängd 

olika sätt vilket medför en annorlunda grupp respondenter beroende på hur de väljs ut. 

Respondenterna som används i denna rapport har valts ut i samspråk med handledare och 

kalibreringskoordinatorn på NES. Man skulle istället kunna tänka sig att till exempel välja ut 

dessa slumpmässigt i grupperna. Fördelen med detta skulle vara större objektivitet. Förslagen 

till respondenter grundar sig antagligen i deras erfarenheter med dessa vilket gör att andra, 

kanske bättre lämpade personer går förlorade. Nackdelen blir dock att man med stor risk inte 

hade fått alla sina frågor besvarade och därför troligtvis behövt genomföra fler intervjuer för 

att komma fram till samma resultat som rapporten presenterar.  

 

Det är också motiverat att diskutera det intervjuade företagets förekomst i rapporten. En 

utökad sammanfattning av det intervjuade företagets arbetssätt hade varit ett alternativ till den 

nu mer komprimerade sammanfattningen. Ett studiebesök på det intervjuade företaget hade i 

sådana sammanhang varit ett väl befogat sätt att få ut mer information om arbetssätt och 

kommunikation mellan grupper. Vid studiebesöket skulle intervjuer även där vara motiverat 

val av metod för att erhålla information från de anställda.  

 

Fördelar och nackdelar finns med alla tillvägagångssätt och en gräns måste dras någonstans på 

hur mycket tid och arbete som läggs ned på en undersökning. De metodval som rapporten 

bygger på har, enligt författarens mening, varit nödvändiga och tillräckliga för att ge ett 

givande resultat. 

4 Scania CV AB som organisation 
Det multinationella företaget Scania CV AB bildades från början genom en sammanslagning 

av två skilda företag. Det äldsta av dem grundades år 1891 i Sverige, då under namnet 

Vagnfabriksaktiebolaget i Södertelge (VABIS). Man tillverkade till en början järnvägsvagnar 

men 1911 började man även utveckla person- och lastbilar. Scania, som var det andra av dessa 

två tillverkade cyklar och grundades år 1900. Scania gick sedan samman med VABIS 1911 då 

man tillsammans började tillverka lastbilar och personbilar. Till en början tillverkade man 

cirka 30 lastbilar och ett femtiotal personbilar per år. Sedan dess har Scania växt kraftigt och 

genomgått många förändringar inom organisationen tills dagens Scania formades. Företaget 
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har idag cirka 37 000 anställda, kontor i över 100 länder och produktion i sju. Man tillverkade 

år 2011 cirka 72 000 lastbilar, 8 000 bussar och 7 000 industri- och marinmotorer. 

Utvecklingen av nya motortyper (se fig. 1) som ska klara de krav som ställs från EU är 

resurskrävande och behovet av ingenjörer är stort. I Södertälje ligger Scania tekniskt centrum 

(STC) där forskning och utveckling sker med hjälp av över 3 300 ingenjörer (Boman, 2011). 

 

 
Figur 1. En av de modernare motortyperna i form av en Scania 470 hk 12-liter motor (Scania 

Inline, 2012). 
 

En del av STC består av avdelningen för motorstyrsystem som är den enhet som styr hela 

motorn med bland annat flöden och regulatorer. Avdelningen kallas för NE som står för 

powertrain control system development. Inom NE finns en mängd undergrupper (se fig. 2) 

som alla ansvarar för sin del i motorstyrsystemet. NEC ansvarar för drivlinestrategier och 

funktioner för bland annat växelval, varvtalsstyrning och börvärden för moment och 

momentstyrning. NEV är den grupp som hanterar de verktyg som används för bland annat 

kalibrering. De utvecklar även tester och koordinerar LP/FT
1
-drift. NEA är en 

koordineringsenhet som arbetar med att koordinera gul-, grön- och rödpilsarbeten på NE. 

Gulpilsarbeten syftar på förutvecklingsarbete där man undersöker marknaden och den 

tekniska lösningen. Grönpilsarbeten symboliserar det arbete som det vanliga 

utvecklingsarbetet står för och där gulpilsarbetet har påvisat nytta med en viss funktion eller 

produkt. Efter produktionssättning behandlar man rödpilsarbeten som hanterar fel som 

uppstått på bilen. Rödpilsarbeten står för produktuppföljningsarbete och innefattar bland annat 

uppdateringar, fel på konstruktion eller buggfixar. NEP har ansvaret för det elektriska 

gränssnitt som sensorer och ställdon i motorn, växellåda och efterbehandlingssystem använder 

sig av. En av undergrupperna ansvarar även för förutvecklingen av motorstyrsystemen. NES, 

som är den sektion där denna studie utförs på, har ansvaret för mjukvaran i motor- och 

efterbehandlingsstyrsystemet. Funktionsutveckling, regleralgoritmer, diagnos, verkstadstester 

samt kalibrerkoordinering ingår i detta ansvarsområde (Scania Inline, 2012). 

                                                 
1
 Långtidsprov/Fältprov 
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Figur 2. Organisationsschema för de grupper som ansvarar för styrsystemen för 

drivlinan (Scania Inline, 2012). 

5 Teori 
I teoriavsnittet följer en rad olika fakta som valts ut för att passa studiens syfte och för att 

underbygga densamma. Mycket av innehållet inriktar sig på ett leanperspektiv som grundar 

sig i Toyotas filosofi om hur man ska arbeta med produktutveckling. 

5.1 Lean 

Lean Product Development System (LPDS) är en filosofi som beskriver hur man kan göra mer 

av mindre och är ett system som Toyota utvecklat. LPDS ger vägledning om huruvida ett 

system kan bli bättre, snabbare, billigare och med mindre resursslöseri. Ordet system syftar på 

den multipla dynamiken av en helhet som måste beaktas för att förstå en komplex struktur. 

Man kan därför inte endast undersöka individuella delar av ett system trots att dessa delar kan 

vara värdefulla. För att verkligen anamma lean måste alla delar verka i en homogen process 

som alla i systemet är bekväma med. Via studier av hur människor interagerar med teknik får 

man en bättre förståelse för hur systemet verkligen fungerar och kan således ge en bättre bild 

av systemets egenskaper (Morgan & Liker, 2006).  

 

En viktig del av filosofin är de tre grundpelarna Skilled People, Tools and Technology och 

Process (se fig. 3) som tillsammans bildar LPDS (Morgan & Liker, 2006). Författarna menar 

dock att LPDS baseras på den kulturella, ekonomiska och sociala kultur från vilken Toyota 

härstammar. Därav är LPDS inte alltid direkt tillämpbart på andra företag med en annorlunda 

kulturell omgivning. Författarna hävdar också att man inte kan välja ut enskilda verktyg från 
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principen och tro att det ska reflektera leanprinciperna (Morgan & Liker, 2006). Utifrån 

ovanstående information kommer LPDS att användas, dock endast som en vägledning på vad 

som är viktigt då man vill tillämpa lean på ett företag, eftersom det i praktiken blir väldigt 

svårt att anpassa Toyotas leanprinciper på ett företag med en helt annorlunda kultur.  

 

 
Figur 3. Leantriangeln med dess tre kategorier Skilled People, Tools and Technology och 

Process som den bygger på (efter Morgan & Liker, 2006). 

 

Det finns 13 principer som närmare förklarar LPDS och leantriangeln. Dessa ingår i de tre 

kategorierna; process, skickliga anställda samt verktyg och teknik. Samtliga 13 principer är 

dock inte direkt tillämpbara på det empiriska innehållet varför endast utvalda principer 

presenteras.  

5.1.1 Process 

Princip 2, 3 och 4 är processrelaterade principer som tillsammans bygger basen för 

Leantriangeln. Processprinciperna sammanfattar information om hur ett företag ska hantera 

olika processer som pågår inom organisationen. Standardiseringar, ett jämnt produktionsflöde 

och kundvärde är här viktiga ledord. 

5.1.1.1 Produktutveckling i tidigt skede - Princip 2 

Att produktutveckla medan det fortfarande finns tid då processen är i startskedet är enligt 

Morgan och Liker (2006) en bra metod för att testa alternativa lösningar. Eller som författarna 

uttrycker sig ”This minimizes expensive engineering changes downstream” (Morgan & Liker, 

2006, s. 19). De menar att processen är mest öppen för förändringar i ett tidigt skede och att 

även problemlösning är lättast att hantera i början av en process. På grund av gjorda 

investeringar, tidskonsumerande aktiviteter samt att designen börjar formas hämmas 

utveckling sent i utvecklingsprocessen. Detta medför att man ofta undviker tekniska 

förändringar sent i processen, när man är närmare en färdig produkt. Uppdateringar och 

mindre förändringar är accepterat, dock inte fortsatt utvecklingsarbete som sent i processen 

blir ett enormt resursslöseri. Eftersom förändringar tidigt i produktutvecklandet har stor 

inverkan på kommande arbete har Toyota två sätt att minimera dessa förändringar: 

1. Genom att sätta väldigt specifika resultatbaserade mål samt att standardisera 

arkitektur, processer och karakteristiska aktiviteter.   

2. Genom att skapa en tidig fas av utvecklingsprocessen som ska lösa problem, hantera 

konflikter, identifiera rötterna till variationen och särskilja den från övriga processen. 

Detta underlättar för aktörerna att genomföra deras uppgifter. 
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Ett exempel på ett företag som har anpassat sig efter detta tankesätt och ett som inte har gjort 

det visas i figur 4. Detta är ett typexempel på hur två företag inom samma bransch skiljer sig 

åt i ändringsverksamheten på grund av olika företagskulturer.  

 

 
Figur 4. Ändringsverksamheten mellan två företag som arbetar efter olika principer (efter 

Bergman & Klefsjö, 2007). 
 

Det är alltså fördelaktigt att produktutveckla i tidigt skede för att sedan minska ju närmare 

man kommer seriestart. Företaget som inte arbetar efter princip 2 får problem i form av 

tidsbrist då utvecklandet sker nära inpå seriestart. Utveckling medför förändringar och 

förändringar skapar en resursåtgång som ej varit kalkylerad sedan tidigare (Bergman & 

Klefsjö, 2007).  

5.1.1.2 Jämn produktutveckling - Princip 3 

Produktutveckling bör ses som ett fenomen som måste hantera flera arbetsstationer, 

begränsningar och ett internt kösystem. Hanterat på rätt sätt innebär detta synsätt att man får 

lättare att implementera verktyg och anpassa processen så att variationerna minskar (Morgan 

& Liker, 2006).  

 

Att arbeta efter ett jämnare arbetsflöde är något som Morgan och Liker (2006) förespråkar, 

dels för att skapa en jämn rytm för ett arbetsmoment inom processen, dels för att minimera 

tidsförluster vid köer samt synkronisera processen mellan avdelningar. Detta kan 

åstadkommas genom att använda studieperioden för att identifiera och förutsäga så många 

problem som möjligt för att på så sätt vara beredd på dem senare i processen. Att ha klara 

milstolpar och en god planering är även det väsentligt för att erhålla jämn produktutveckling. 

Sist påpekas även att man ska implementera inlärningsmoment och kontinuerlig förbättring i 

processen. 

5.1.1.3 Standardisering för minskad variation samt skapande av flexibilitet och förutsägbarhet - 
Princip 4 

Enligt Morgan och Liker (2006) är det ofta förekommande att ingenjörer uttrycker oro över 

att deras arbete blir standardiserat med motiveringen att kreativiteten hämmas. Man kan lätt 

förstå dessa tankar men Morgan och Liker (2006) menar att standardisering och kreativitet 

kan leva i symbios. Faktum är att Toyotas produktutvecklingsprocess visar att standardiserade 

produkter och processer skapar en stabil grund för snabbhet och flexibilitet. Dem har även 

visat på gynnsamma effekter för kvalité genom tillförlitlighet och att systemen fungerar som 
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beräknat. Standardisering förbättrar prediktioner av olika slag då det bland annat reducerar 

variation (Morgan & Liker, 2006). Man bör dock vara försiktig med för omfattande 

standardiseringar eftersom de lätt kan leda till statiska processer som kan bli svåra att anpassa. 

Det är även viktigt att standardiseringen utförs med hjälp av den personal som verkligen utför 

arbetet så att de vet att de kan vara med att förändra och förbättra processen (Rentzhog, 1998). 

 

Designstandardisering, processtandardisering och standardisering av ingenjörsförmåga är tre 

kategorier av standardisering som Morgan och Liker (2006) beskriver för att utförligare 

förklara varför standardisering är en väg till lean. Den aktuella typen av standardisering för 

denna studie är dock främst processtandardisering. De två övriga kategorierna lämnas därför 

utanför innehållet (se Morgan & Liker, 2006, s. 100 för vidare läsning). 

 Processtandardisering erbjuder en struktur för att synkronisera tvärfunktionella 

enheter i en funktion. En standardiserad process innebär att man standardiserar 

utformandet av aktiviteter, aktiviteters tidsåtgång och i vilken ordning de följer. Detta 

förfaringssätt möjliggör ett informationsflöde om vad andra funktioner behöver och 

när de behöver det (Morgan & Liker, 2006).  

5.1.2 Skickliga anställda 

Lean produktutveckling är konstruerat efter ett ramverk av lagspel mellan kunniga människor, 

människor som individuellt är duktiga men som också kan arbeta i grupp. Här struktureras 

organisationen i form av språk, värdesättning, tro, gemensamma symboler och kultur (Morgan 

& Liker, 2006).   

5.1.2.1 Teknisk produktutvecklingsplanerare - Princip 5 

I många företagskulturer finns det så många funktionella avdelningar som alla är delaktiga i 

ett projekt att det blir svårt, om inte omöjligt, att veta vem som har ansvaret för att hela 

projektet blir samordnat. En teknisk produktutvecklingsplanerare samordnar, till skillnad från 

en vanlig projektledare som planerar tid och personal, tekniska system från olika avdelningar 

som ska integreras i varandra. Detta ska vara den person som håller hela produktutvecklingen 

samman och kan komma med information om var man är i ett projekt eller var i kedjan vissa 

beslut fattas (Morgan & Liker, 2006).  

5.1.2.2 Funktionell expertis och tvärfunktionell integration- Princip 6 

Med funktionell expertis menar Morgan och Liker (2006) här en sammansatt grupp som 

består av anställda med samma tekniska expertis. Denna typ av segregation menar de skadar 

det tvärfunktionella informationsflöde som annars sker mellan olika expertisområden. Det har 

sina fördelar att arbeta i grupper med den egna expertisen också, dock anser författarna att 

segregerade grupper tenderar att bli för inrotade i sitt eget område och således glömmer 

företaget, produkterna och kunderna. Att arbeta tvärfunktionellt kan hjälpa grupper inse att de 

är en del av ett större sammanhang och att alla grupper i slutändan måste arbeta tillsammans. 

5.1.2.3 Bygg in inlärning och kontinuerlig förbättring – Princip 9 

Det fundamentala med hur en person utför sitt arbete är graden av upplärning och kontinuerlig 

förbättring som den här personen genomgått. Denna princips grundtanke är att inlärning är en 

del av produktutvecklingen. Att ständigt sträva efter förbättring och lärande ska vara 

implementerat i utvecklingen av produkter. Till exempel uppmanas ingenjörer att verifiera 

och uppdatera deras egna kunskapsdatabaser för att hela tiden förbättra sina tekniska 

förmågor. Det är den underförstådda kunskapen som är viktigast och samtidigt svårast att 

förmedla vidare då den baseras på erfarenhet. Det finns inga lätta lösningar. Denna överföring 
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av kunskap måste ske genom nära förbindelser såsom upplärning ansikte-mot-ansikte och är 

mycket tidskrävande. Detta kan göras med hjälp av många medel där nedmontering följt av 

analys samt mentorskap är två av dem.  

5.1.2.4 Bygg upp en kultur som stödjer perfektion och skoningslös förbättring – Princip 10 

Kultur är allt det som sker i ens omgivning. Det kan vara svårt att definiera men kan förklaras 

av vad folk tänker, tror, vilka värderingar som finns och vad som driver dagliga aktiviteter. En 

genomgående kultur är grunden för det arbete som utförs i en organisation. Morgan och Liker 

(2006) går så långt som att säga att inget företag som inte har en stark och levande kultur kan 

utveckla en lean utvecklingsprocess. De menar att kultur är det som sammanför samtliga 

föregående principer och utan en stark kultur skulle dessa vitala delar inte kunna tillämpas på 

en organisation. Det finns oändliga exempel på företag som försökt att tillämpa dessa 

leanprinciper men inte lyckats på grund av brister i just kulturell bemärkelse.  

5.1.3 Verktyg och teknik 

The first rule of any technology used in a business is that automation applied to an efficient 

operation will magnify the efficiency. The second is that automation applied to an inefficient 

operation will magnify the inefficiency (Morgan & Liker, 2006, s. 241). 

– Bill Gates 

 

Med detta menar Gates att genom användandet av teknologi kan man automatisera redan 

effektiva och ineffektiva processer. Automatiseras en effektiv process ökar effektiviteten, 

automatiserar man dock en ineffektiv process minskar effektiviteten.  

5.1.3.1 Anpassa verktyg och teknologi efter människorna och processen - Princip 11 

Vilket företag som helst kan köpa verktyg och teknologi som ett annat företag använder och 

således försöka kopiera deras arbetssätt. Det Morgan och Liker (2006) menar är dock att det 

är anpassningen till den befintliga kulturen och människorna som är viktigt, inte verktygen i 

sig. Ett verktyg kan inte fungera utan en människa som vet hur man opererar det eller 

anpassar det efter den nuvarande processen. Morgan och Liker (2006) anser att detta är ett av 

de primära direktiven för att implementera och behålla en lean produktutveckling. De ställer 

upp fem subkategorier för att förklara tankegången ytterligare:  

 

1. Teknologi måste smidigt integreras. Ett exempel från Toyota är hur de integrerar en 

mängd mjukvaror i ett enda system kallat V-Comm. Detta system samlar designtestning, 

digital montering, simulation och en kunskapsdatabas i ett enda integrerat system vilket 

möjliggör enkel kommunikation och användande mellan de olika mjukvarorna. 

Ingenjörerna kan vandra fritt mellan programmen medan de arbetar och får då tillgång till 

nödvändiga standarder och checklistor.   

 

2. Teknologi bör stödja processen, inte driva den. Att ändra processen för att passa 

tekniken är något som, enligt Morgan och Liker, teknikkonsulter ofta föreslår. Att göra så 

kan dock leda till hög instabilitet, enorma resursförluster då alla måste arbeta efter en ny 

process och förvirring bland anställda. Toyota är därför av den meningen att tekniken bör 

anpassas efter processen.  

 

3. Teknologi bör förstärka människor, inte ersätta dem. I många företag fungerar 

inköp av ny teknik som ett sätt att sänka lönekostnader då mycket teknik idag i viss mån 
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kan ersätta människors arbete. Ett företag som arbetar med produktutveckling är beroende 

av expertis och utveckling av sina anställda för att i slutändan erhålla så bra produkter som 

möjligt vilket kan göra inköp av teknik motsägelsefullt i denna mening. Det bästa är 

istället att välja teknik som förstärker ingenjörernas talang och kunskap och minskar 

tidsåtgången. Med andra ord, som Morgan och Liker uttrycker det:”Tools and technology 

should never be seen as substitutes for expertise; they should complement expertise” 

(Morgan & Liker, 2006, s. 242). 

 

4. Specifikt lösningsorienterad – inte en silverkula. Att leta efter den perfekta lösningen 

är något som under alla omständigheter bör undvikas. Användandet av ny teknologi bör 

inte ses som en frälsare och ska inte ses som något som ersätter hårt arbete vid 

produktutveckling. Dess potential ligger snarare i att främja och accelerera det hårda 

arbete som ingenjörerna gör (Morgan & Liker, 2006). 

 

5. Rätt storlek – inte störst storlek. Många företag kan inte stävja lusten att köpa det 

snabbaste, största och nyaste verktyget på marknaden, trots att företaget kanske inte alls 

behöver ett verktyg av denna dignitet. För att exemplifiera detta lyfter Morgan och Liker 

(2006) fram ett fall där anställda hos Toyota använder en väldigt simpel anteckningsbok 

för att notera checklistor och tankar. På ett liknande sätt ville NAC
2
 arbeta för att hantera 

sina ingenjörers kunskap men ville ha ett bättre och modernare system än Toyotas 

ålderdomliga. Lösningen såg de i en fullt integrerad databas. Data som samlades däri var 

dock innehållslös, användes sällan och ägdes av en oberoende teknikgrupp vilket 

försvårade förändringar av databasen.  

5.1.3.2 Anpassa din organisation genom enkel, synlig kommunikation - Princip 12 

Kommunikation är essentiellt vid produktutveckling och även väldigt viktig vid övriga steg i 

processen. LPDS varnar dock för att man även kan få för mycket av bra saker varför det som 

kommuniceras ska vara väsentligt, riktat åt rätt person och tillräckligt. Det man vill uppnå är 

att rätt information ska gå till rätt person i rätt tid så att personen kan fatta rätt beslut. 

Ingenjörer med för mycket information menar ofta att de inte vet hur de ska sortera ut vad 

som är viktigt och således vad de ska ta till sig (Morgan & Liker, 2006). 

 

Morgan och Liker (2006) sammanfattar vägen till lean genom kommunikation i dessa 

punkter: 

- Om alla är ansvariga, är ingen ansvarig.  

- Om alla måste förstå allting, kommer inte någon att ha djupkunskap om något. 

- Om all kommunikation går till alla kommer ingen att fokusera på den kommunikation 

som är mest kritisk för deras roll och aktivitet.  

- Om man överöser anställda med mängder av data kommer ingen att läsa det.  

5.1.3.3 Använda kraftfulla verktyg för standardisering och organisatorisk inlärning - Princip 13 

Användandet av verktyg för inlärning och för loggning av misstag är viktigt för att företag 

med dess anställda ska utvecklas i rätt riktning. Många företag har försökt att kopiera Toyotas 

metod för organisatorisk inlärning genom att genomföra stora investeringar i system som ska 

innehålla kunskap. Systemen består av massiva onlinedatabaser med stora bibliotek av 

information. Trots dessa enorma kunskapsdatabaser har företagen det fortsatt ansträngande att 

                                                 
2
 North American Car Company 
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göra organisatorisk inlärning användbar (Morgan & Liker, 2006). Vad Morgan och Liker 

(2006) föreslår är att det är fel fokus på informationen som distribueras. Det är inte 

faktakunskap utan den underliggande kunskapen, som diskuteras i kapitel 5.1.2.3 som är den 

viktiga kunskapen att föra vidare. Fokus bör därför ligga på att genomföra förändringar på hur 

saker verkligen blir genomförda eftersom den sortens kunskap är invävd i de anställda och 

kulturen.  

5.2 Resursslöseri 

De flesta utvecklingsprocesser är inte lean. Faktum är att de flesta processer genomgående är 

kantade av slöseri av olika slag. Slöseri är en form av aktivitet i en process som inte tillför 

något kundvärde. Morgan och Liker (2006) använder sig av Toyotas metoder för att 

identifiera slöseri. Dessa kan sammanfattas i sju kategorier: överproduktion, väntan, 

transporter, bearbetning, inventering, rörelse och korrigering och visualiseras i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. De sju faktorerna som indikerar resursslöseri inom produktutveckling (efter 
Morgan & Liker, 2006). 

 

Resursslöseri Förklaring Exempel 

Överproducering Producera mer eller tidigare 

än nästa process behöver 

Dosering, osynkroniserade 

parallella uppgifter 

Väntan Vänta på material, 

information, eller beslut 

Vänta på beslut, 

informationsdistribuering 

Transporter Flytta material eller 

information från plats till 

plats 

Överlämningar eller 

överdriven 

informationsdistribution 

Bearbetning Utföra onödiga processer på 

en aktivitet eller en onödig 

aktivitet 

Stoppa-och-gå-aktiviteter, 

överflödiga uppgifter, 

nyuppfinna, 

processvariation- brist på 

standardisering 

Inventariet Uppbyggnad av material 

eller information som inte 

blir använt 

Dosering, överutnyttjande av 

systemet, ankomstvariation 

Rörelse Överflödig rörelse eller 

aktivitet under utförande av 

aktivitet 

Långa transportvägar, 

överflödiga möten, ytliga 

omdömen 

Korrigering Kontroll för att fånga 

kvalitetsproblem eller att 

reparera ett fel som redan är 

gjort 

Extern kvalitetsförstärkning, 

korrigering och omarbete 

 

Överproduktion i produktutveckling sker ofta när processer inte är välsynkroniserade genom 

en funktion eller enhet. Ett exempel på det är när en aktivitet är klar före nästkommande 

aktivitet i samma led, ett annat exempel är när man arbetar med en aktivitet istället för den 

aktivitet som är väsentlig för att nästa steg i processen ska kunna påbörjas (Morgan & Liker, 

2006).  

 

Medan ingenjören försöker arbeta med sin uppgift sker mycket arbete runt omkring denne 

som kan ses som delprocesser till huvuduppgiften. Detta är ofta delprocesser som måste ske 
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innan ingenjören kan fortsätta med sin uppgift och kan bestå av möten, bestämmelser från 

chefer, inköpsorders, varor eller information. Mellan dessa delprocesser är det dock väldigt 

mycket väntetid vilket genererar en typ av tidslöseri då ingenjören under denna väntetid inte 

kan fortsätta med sitt arbete (Morgan & Liker, 2006).    

 

Transport är en typ av slöseri som leder till förlorad energi, information och ansvarstagande i 

processen. I produktutveckling sker detta då onödiga överlämningar sker och när information 

går från en arbetare till en annan (Morgan & Liker, 2006).  

 

Resursslöseri inom själva bearbetningen är resultatet av en ingenjörs utförda fel och 

systemfel. Det kan också ske då man designar en ny funktion utan att ärva information från 

föregående design eller om man skapar en särskild produktionsprocess för varje ny enskild 

produkt istället för att standardisera en process som gäller för samtliga produkter. Rätt 

utbildning och utveckling av systemen bör avhjälpa dessa problem (Morgan & Liker, 2006).  

 

Överarbete kan ofta leda till att onödig information finns tillgänglig i ett för tidigt skede. 

Detta kan ske till exempel då materialet är klart före designen och är ett väldigt vanligt 

förekommande slöseri. Det är inte vad nästa steg behöver för att påbörjas och blir således ett 

inventarieproblem då den tid man har lagt ned på aktiviteten istället kunde ha lagts någon 

annanstans (Morgan & Liker, 2006).  

 

Rörelsemönster som inte gynnar aktiviteten nämnvärt skapar mycket resursslöseri. 

Ingenjörer som går på onödiga möten, skapar överflödiga rapporter eller deltar i och skapar 

onödiga projektomdömen är alla exempel på vanligt förekommande rörelsemönster som inte 

skapar ett mervärde för aktiviteten i sin helhet (Morgan & Liker, 2006).  

 

Att testa nya komponenter istället för att använda redan bevisat fungerande sådana, sena 

ändringar, överflödiga verktygstest och all form av omarbetning ses som resursslöseri inom 

kategorin korrigering. De flesta processer är så infekterade av detta resursslöseri att cirka en 

tredjedel av de tillgängliga resurserna går åt till omarbete av något slag (Morgan & Liker, 

2006).  

5.3 Processförbättring 

Att se över en process och lösa eventuella problem kan innebära att man antingen förbättrar 

en process eller att man helt eller delvis gör om processdesignen helt (redesign). 

Processförbättring är mindre omfattande då delar som redan fungerar bra kvarstår medan 

redesign syftar på att stora delar av processen görs om varför också risken för oönskade 

konsekvenser blir högre (Rentzhog, 1998). I denna studie kommer inte någon process att 

redesignas varför endast processförbättring kommer behandlas.  

 

Processförbättring kan även det ses från två olika synvinklar, avhjälpande 

förbättringsaktiviteter samt förebyggande förbättringsaktiviteter (se fig. 5). Avhjälpande 

förbättringar handlar om att identifiera problem, analysera samt komma med förslag till 

lämpliga lösningar för att lösa problemen när de väl har uppstått. Förebyggande 

förbättringsaktiviteter innebär att man försöker förhindra att problemen överhuvudtaget 

uppstår (Rentzhog, 1998).  
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Figur 5. Förbättring av en process kan delas upp i två olika aktiviteter, förebyggande som 

förhindrar att problem uppstår, och avhjälpande, som syftar på att lösa redan uppkomna 

problem (efter Rentzhog, 1998). 

 

I denna rapport kommer endast avhjälpande förbättringsaktiviteter att behandlas på grund av 

komplexiteten i processen, vilket är närmare specificerat i ”Avgränsningar”, kapitel 1.2. 

 

Processförbättring syftar på att man utgår från en nuvarande process och behåller dess 

aktuella ramverk för att analysera samt förbättra processen. Positivt med detta angreppsätt är 

att man, förutom att förbättra processen, även lär sig mer om denna för att i framtiden 

genomföra ytterligare förbättringar. På så sätt erhåller man en kontinuerlig förbättringsprocess 

som gynnar processens utformning (Rentzhog, 1998). För att identifiera 

förbättringsmöjligheter kan följande processförbättringsprinciper användas (Harrington, 

1991):  

Eliminera byråkrati 

Förbättra arbetet kring administrativa uppgifter och pappersarbete. Det är till exempel inte 

ovanligt att planeringen och pappersarbetet kring inköp av kontorsmaterial är dyrare än 

materialet i sig.  

 

Eliminera dubbelarbete 

Identifiera och avlägsna identiska aktiviteter som uppkommer vid olika tillfällen i processen. 

Detta är särskilt vanligt i processer som har en hög grad av suboptimering.  

 

Värdeskapandeanalys 

En värdeskapandeanalys syftar till att öka antalet aktiviteter som medför kundvärde av något 

slag. Innan detta blir aktuellt analyserar man processen genom ett visualiseringsverktyg där 

processer delas upp i tre kategorier beroende på vilket mervärde de tillför kunden. De tre 

kategorierna är ”kundvärdeskapande”, ”affärsvärdeskapande” och ”icke-värdeskapande” som 

är processer som inte tillför något direkt värde. Syftet med värdeskapandeanalysen är speciellt 

att tillföra kundvärdeskapande aktiviteter, dock tillför även affärsvärdeskapande aktiviteter ett 

värde som kunderna primärt inte betalar för. Icke-värdeskapande aktiviteter ska behandlas och 

om möjligt raderas ur processen.  

 

Förenkling 

Detta strävar efter att förenkla processen genom att ta bort onödiga överlämningar, onödig 

dokumentation eller onödiga beslutspunkter.  

 

Cykeltidsreduktion  

Cykeltidsreduktion är ett bra verktyg både för att spara tid och för att driva fram förbättringar 

eftersom kortare tid medför mindre möjligheter att förlita sig på kontroll och omarbeta 

processen. En vilja att göra rätt från början kan då träda fram.  

 



20 
 

”Error proofing” 

Inom många organisationer lägger man väldigt mycket energi på att hitta arbetssätt för att 

reparera misstag snarare än att motverka dem redan från början. Det är lika viktigt att 

eliminera möjligheterna att göra misstag som att reparera dem. Därför borde fokus ligga på att 

eliminera felen innan de uppstår.  

 

Uppgradering 

Att effektivt använda kapitalutrustning och arbetsmiljön för att förbättra prestandan. 

 

Enkelt språk 

Skapa lättförståeliga dokument och tänka på att använda ett simpelt språk. Detta gör det 

lättare för alla användare att tyda informationen.  

 

Standardisering 

Att få alla anställda att arbeta efter samma sätt hela tiden utan variationer.  

 

Leverantörspartnerskap 

Det kan ibland vara värdefullt att söka efter möjliga leverantörer utöver de man redan har för 

att förbättra leverantörspartnerskapet då en process inte bara beror på den interna 

processhanteringen utan även på den input som ges till den.  

 

Helhetsförbättring  

Används endast när ovanstående inte har hjälpt att skapa rätt resultat. Metoden finns för att 

drastiskt skapa en förändring i en process.  

 

Automatisering och/eller mekanisering 

Tillämpning av verktyg, maskiner och datorer för att automatisera en process. Detta är mest 

tillämpbart på en process som är monoton och där arbetarna kan användas till mer 

komplicerade uppgifter. 

 

Av dessa processförbättringsprinciper kommer endast ett fåtal att användas. Samtliga finns 

ändå med för att visa på helheten av Harringtons (1991) förbättringsstrategi.  

5.4 Kvalitet 

Kvalitet är alltid en mycket viktig faktor för kunden vid köp av en vara eller en tjänst. Med 

hjälp av starkt ”kvalitetstänk” har många företag nått stora framgångar, däribland Toyota som 

såsom tidigare nämnts ses som ett föredöme inom kvalitetsområdet. Bergman och Klefsjö 

definierar ordet kvalitet som: ”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och 

helst överträffa, kundernas behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 26). 

Definitionen antyder alltså inte bara att kundens förväntningar uppfylls, utan även att de ska 

överträffas då detta skapar en vilja hos kunden att återvända och berätta positivt om sina 

erfarenheter. Definitionen kräver också att betydelsen av kund är definierad. Bergman och 

Klefsjö definierar kunden som ”de personer eller organisationer vår verksamhet är till för” 

(Bergman & Klefsjö, 2007, s. 29). Kunden behöver alltså inte vara en kund som man i 

vardagligt tal ofta associerar med en betalande kund.   

 

Kvalitetsutveckling inom en organisation byggs upp med ett engagerat ledarskap med 

följande värderingar: 

 Sätt kunderna i centrum 
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 Basera beslut på fakta 

 Arbeta med processer 

 Arbeta ständigt med förbättringar 

 Skapa förutsättningar för delaktighet 

 

Det viktigaste att tänka på är att utföra ett kvalitetsarbete med en bild av att allt kan göras 

bättre än vad det görs idag vilket leder in på Bergman och Klefsjös grundregel för 

kvalitetsutveckling: ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet till en lägre 

kostnad” (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 47). Det handlar om en situation då både kunden 

vinner på det i form av bättre kvalitet och den egna organisationen i form av mindre 

resursåtgång.  

5.5 Kunder och leverantörer 

Detta avsnitt behandlar hur processflödet bör se ut för att man ska få ut det mesta av 

kunder/leverantörer. Med en leverantör menas här en grupp som levererar en parametersats 

till nästföljande grupp som då blir mottagaren av denna leverans, alltså kunden. En viktig 

modell som förklarar kund- och leverantörsprocessen kan ses i figur 6. 

 

 
Figur 6. Kund/leverantörsmodellen (efter Rentzhog, 1998) 

 

Denna modell beskriver hur kommunikation bör ske från leverantör till kund så att ett starkare 

samarbete dem emellan skapas.  

6 Empiri 
I detta kapitel kommer arbetssättet och processen kring granskningen i de involverade 

grupperna att beskrivas. Även ett urval av de verktyg som används vid granskning och 

kalibrering kommer att beskrivas. I varje grupps beskrivning kommer ett antal frågor att 

besvaras som berör granskningsprocessen och de svårigheter som kan uppkomma. Frågorna 

finns bifogade som bilagor. 
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6.1 Kalibreringsprocessen 

En kalibreringsprocess (se fig. 7) initieras när en ny grundmotor ska skapas och är klar då en 

motortyp av denna grundmotor produktionsätts. Vid produktionssättning ska målen 

(prestanda) och lagkraven för bland annat emissioner vara uppfyllda. När en 

kalibreringsprocess inleds startas grundmotorkalibreringen som motsvarar steg 1-5 i 

kalibrergångslistan (se 6.3.4). Denna fas innehåller givarkalibrering och grundsättande 

parametersättning för motorn. Under denna fas sker också beslut om mål och 

kalibreringsplanering för motortypen, både övergripande planering samt planering hos varje 

inblandad grupp. Givet att dessa mål uppfylls kan arbetet med motorfamiljskalibreringen som 

sträcker sig från steg 6 till mitten av steg 8 påbörjas. Här sker arbetet med att ge motorn de 

förutsättningar som behövs för att köras. Luft- och EGR-hantering och momentmodulering 

ger motorn dessa förutsättningar. Nästföljande steg är den motortypspecifika kalibreringen 

som sker från och med mitten av steg 8 till steg 10 i kalibrergångslistan. I detta arbete ingår 

det att se till att emissionsnivåer uppfylls samt att bilen får rätt körbarhetskalibrering.  

 

 
Figur 7. Kalibreringsprocessen som den ser ut idag. Steg 1-10 motsvarar stegen i 

kalibrergångslistan (skapad av författaren). 

 

I kalibreringsprocessen ingår många olika aktiviteter för att nå en slutgiltigt färdig produkt. 

Kalibrering sker kontinuerligt genom hela processen liksom granskning av parametrarna. 

Milstolpar såsom FT/LP och SOP sker vid bestämda tidpunkter och det är dessa tidpunkter 

som är viktiga att leverera i tid till eftersom det annars kan få stora ekonomiska konsekvenser.  

 

Då alla arbetar mot gemensamma mål är det viktigt att det finns olika koordinerande enheter 

som håller samman projektet och att kommunikationen flödar utan svårighet genom 

organisationen.  

 

Kommunikationen sker idag till ett okänt antal kontaktpersoner inom de olika grupperna och 

varierar beroende på vilket ärende man har. De multipla pilarna i figur 8 illustrerar i själva 

verket ett okänt antal kontaktpersoner, inte 3. Detta arbete är mycket tidskrävande för den 

person som antingen vill komma med ett besked eller fråga om någonting. 

Kommunikationsflödet bland de delar som undersöks i denna rapport ser ut som figur 8 visar. 
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Figur 8. Kommunikationsflödet mellan de inblandade grupperna. De multipla pilarna 

illustrerar att det finns många olika kommunikationsvägar (skapad av författaren). 
 

Kalibreringskoordinatorn är den sammanhållande aktören i detta nätverk och har som uppgift 

att bland annat informera och takta kalibreringsreleaser mot de inblandade grupperna, initiera 

granskningar samt skapa kalibreringsreleaser till FT/LP och SOP (se kapitel 6.5.6 för mer 

information om kalibreringskoordinatorns uppgifter). Kommunikation sker därför väldigt ofta 

från och till kalibreringskoordinatorn och de inblandade grupperna. Som figur 8 illustrerar 

finns det inte heller bara en enkel kommunikationsväg till de olika grupperna (bortsett från 

fallet med NES) utan kommunikation sker till olika aktörer inom grupperna vilket försvårar 

kommunikationen dem emellan. 

 

Kalibreringen utförs av kalibratörer som antingen sitter i cell
3
 eller i fordon och kalibrerar de 

så kallade kalibrerparametrarna. Parametrarna styr bland annat in- och utflöden, aktuatorer, 

sensorer och givare för att optimera motorns prestanda. När kalibrering är utförd vill man 

också validera arbetet för att se att det är rätt utfört och att parametrarna har fått ett bra värde 

som uppfyller funktionens syfte. Valideringen görs genom granskningsprocessen som är en 

delprocess för att kalibreringsprocessen ska bli slutförd.  

6.1.1 Granskningsprocessen 

Granskningen går till på olika sätt för i stort sett alla grupper och är på sätt och vis 

gruppindividuell med det gemensamma målet att förbättra kvaliteten på produkterna. 

Kommunikation mellan olika grupper och koordinatorerna är ett viktigt inslag i processen och 

det finns många olika sätt för aktörerna att kommunicera med varandra. De flesta grupper har 

granskningsmöten där en grupp individer med teknisk kunskap om den utförda kalibreringen 

samlas. På mötet kommer man efter diskussion överrens om huruvida det nya värdet på 

parametern är bra eller inte. En kommentar införs i ett exceldokument för att sedan, efter 

mötet, checkas in och därmed statushöjas. Andra grupper använder inte gruppmöten utan 

arbetar efter ett mer individuellt arbetssätt som innebär ett större ansvar på den enskilda 

                                                 
3
 Cell eller provcell syftar på en utrustning där testning och kalibrering sker.  
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individen. Granskaren, som i detta fall alltså bara består av en person granskar själv 

kalibreringen och ger sin rekommendation om statushöjningen. Utöver att produkterna 

valideras och på så sätt förbättras finns det ett mervärde i granskningen som inte får 

försummas. Detta ligger bland annat i att man ser till att Scanias idéer följs samt att man får 

kunskap om hur man i framtiden kan underhålla parametersatsen. 

 

Ytterligare kommunikation i granskningsprocessen sker genom exempelvis mjukvarupulsen 

vars egentliga syfte är att öka kommunikationen med avseende på mjukvaruförändringar 

mellan grupper. Kalibreringen kommuniceras då som en naturlig del av detta, och på mötet, 

som hålls en gång i veckan, får de inblandade grupperna reda på en del av eventuellt sena 

leveranser de har till varandra. Objektledare samt representanter från olika grupper samlas för 

att man ska erhålla en gemensam bild från alla inblandande. Det som diskuteras är främst 

mjukvarureleaser som sker innan FT/LP och SOP. Objektledaren informerar om status och 

förändringar på samtliga releaser och kontrollerar samtidigt om alla grupper är i tid med deras 

respektive leverans.  

 

Granskningen sker i iterationer inför varje släpp. Varje parameter granskas således flera 

gånger men mot olika statussteg (se kapitel 6.4) inför varje släpp. Efter att parametrarna har 

granskats checkas parametrarna in i CalLib (se kapitel 6.3.1) vilket betyder att de blir en del 

av parametersatsen. Det finns ingen direkt ansvarig person som checkar in parametrar utan 

vem som helst har behörighet att utföra en incheckning.  

 

Efter att granskning av en grupp parametrar har genomförts checkar man in dessa i den nya 

parametersatsen så att den senare kan implementeras i ECU:n (se kapitel 6.2). Något som 

ibland har inneburit problem är att det inte finns någon kontroll över vem som checkar in vad. 

Alla kan nämligen checka in en status i CalLib vilket innebär att det kan få väldigt stora 

konsekvenser om någon checkar in felaktiga värden. Incidenter har också hänt, senast 

sommaren 2012 hade någon checkat in felaktiga parametrar vilket fick stora konsekvenser för 

det fortsatta arbetet. Då detta är en fråga om behörighet kan ytterligare en incident med 

produktionsarkivet nämnas. Delar av arkivet var en dag flyttat och det var oklart vad som 

hade hänt med det. Det är i detta arkiv som alla produktionsklara filer samlas inför 

produktion. Man har nu infört skarpare restriktioner på produktionsarkivet så att inte lika 

många kan göra ändringar bland mapparna. Även andra arbetsuppgifter är det också endast 

vissa personer som har behörighet att utföra. Vid släpp till FT/LP eller SOP är det till exempel 

endast kalibreringskoordinatorns uppgift att ”baka” parametrarna till fil för att på så sätt 

kunna användas vid dessa tillfällen. En av respondenterna menar att Scania har en väldigt 

öppen organisation och att man på det sättet visar att man litar på sin personal. Restriktioner 

skulle därför riskera att medföra ett visst missnöje hos personalen på grund av att deras 

rörlighet blir begränsad. 

6.2 Engine control unit 

Motorstyrsystemet (SW) och styrenhetshårdvaran (HW) bildar tillsammans motorns 

kontrollenhet (Engine control unit, ECU, se fig. 9). Motorstyrsystemet innefattas i sin tur av 

grundmjukvaran (Basic SW) och parametersatsen (Calibration). Det finns liknande system 

genomgående för hela drivlinan. BMS (Brake management system) och GMS (Gear 

management system) är två av dessa. Alla system måste kommunicera med varandra och gör 

det genom ett annat styrsystem som övervakar och styr alla andra system. 
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Figur 9. ECU:n är en enhet för att styra och övervaka motorn. I den röda rutan finns för 

rapporten undersökt område (efter Scania Inline, 2012, redigerad av författaren). 

 

Inom det inramade området ligger kalibreringsprocessen som undersöks i denna rapport. Det 

är alltså bara en del av den kontrollenhet som sedan styr motorn. I ”Calibration” finns sedan 

själva granskningsprocessen som är fokus för denna rapport och det är viktigt att förstå att det 

endast är en del av en större enhet som styr motorn.   

6.3 Användandet av verktyg 

Verktyg är något som Morgan och Liker anser vara en viktig del i den leana organisationen. 

Nedan presenteras de verktyg som är mest framstående i granskningsprocessen.  

6.3.1 Comptrans 

Detta verktyg är en Scaniautvecklad mjukvara som används av en mängd olika befattningar 

inom kalibrerings- och granskningsprocessen. Att utveckla mjukvaran är en utav Scanias 

arbetsgruppers ansvar men sker på bland annat kalibreringskoordinatorns begäran. Man syftar 

hela tiden på att förbättra detta verktyg som bland annat innehåller databasen CalLib (se fig. 

10) som innehåller hela parametersatsen. Användningsområdena i Comptrans är många och 

används bland annat av kalibratörerna vid kalibrering och vid granskningen av kalibreringen. 

Mjukvaran har många funktioner såsom sorteringsalternativ bland parametrarna och 

bevakning av en ansvarig persons parametrar. Bevakningsfunktionen är användbar då man 

vill få reda på om förändringar har gjorts för en given parametergrupp. Vid förändringar 

skickas ett automatiskt e-post ut till alla som ”prenumererar” på den ansvariges parametrar. 
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Figur 10. Parametersatsen i biblioteket CalLib visas här via verktyget Comptrans 

(författarens skärmdump). 
  

Ett av Comptrans huvudsyften är att ”baka” parametrarna till fil som kan användas i FT/LP 

eller till produktion. Detta görs innan varje milstolpe och det är kalibreringskoordinatorns 

ansvar att utföra denna åtgärd.  

6.3.2 JIRA 

JIRA är ett ärendehanteringssystem där olika grupper loggar ändringar av olika ärenden. Här 

finns information om vem som har utfört ändringen och i vilken status den ligger. Man kan 

även kommentera, skriva arbetslogg och se historiken över ett ärende. Alla ärenden som 

tillhör ett visst projekt samlas i grupper för lättare överskådlighet. Tanken är att ett JIRA- 

ärende ska vara kopplat i Comptrans till varje parameter när en ändring är gjord. Ärendet ska 

innehålla information om varför ändringen är gjord och underlag på hur ändringen är utförd.  

6.3.3 Excel 

Kalkylprogrammet Excel är användbart vid granskningsmöten när man inte vill använda sig 

direkt av Comptrans då man höjer parametrar. En kopia av parametersatsen exporteras istället 

till det mer lätthanterliga Excel där man loggar beslut och kommentarer om varje parameter. 

Denna information kan antingen användas för att höja parameterns status eller för att följas 

upp vid nästa granskningsmöte.  

6.3.4 Kalibrergångslistan 

Kalibrergångslistan (se fig. 11) som grupperar parametrar i en följdordning implementerades i 

kalibreringsprocessen år 2009. Listan är tänkt att användas som ett verktyg för grupperna för 

att lättare se var i processen man är och för att motverka dubbelarbete. Tanken är att man ska 

kalibrera i den ordning listan anger där varje steg innehåller en mängd parametrar. Sker inte 

kalibreringen i denna ordning finns risk för att dubbelarbete kommer uppstå. Dubbelarbete 

sker till exempel då en grupp påbörjar kalibrering i ett steg trots att parametrarna i steget 

innan inte är färdigkalibrerade. Beroendet mellan parametrarna orsakar problem i form av 

dubbelarbete eftersom gruppen måste kalibrera om parametrarna då värdena på 
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beroendeparametrarna förändras. Långt ifrån alla parametrar beror dock av andra parametrar 

vilket i praktiken medför att man kan kalibrera långt ned i listan fastän tidigare steg ej är 

färdigkalibrerade.    

 

 
Figur 11. Kalibrergångslistan (skapad av författaren). 

 

Listan är en del av en iterativ process där stegen genomgås fler än en gång under skapandet av 

en motorstyrenhet. Detta eftersom kalibreringen genomgår samma faser för varje 

statushöjning, alltså en gång vardera för R, P, PR och S (för information om parameterstatus 

se kapitel 6.4). 

 

Liksom namnet antyder är kalibrergångslistan främst skapad för kalibreringsprocessen. Den 

kan dock med fördel även användas i granskningsprocessen. Den kan då ses som en mall för 

att i grova drag se hur nära man är en slutgiltig produkt. Eftersom granskningsprocessen sker i 

iterationer, med en viss procent av parametersatsen satt i en viss status inför varje iteration, 

ser också processen i kalibrergångslistan olika ut i varje iteration.  

 

I skrivande stund är inte kalibrergångslistan särskilt utbredd i sin användning. Den finns 

visualiserad i Comptrans med möjlighet att sortera efter kalibrerordning, dock har grupperna 

ännu inte tagit till sig detta nya verktyg och börjat utnyttja det till sin fulla potential. Ett arbete 

med att utveckla kalibrergångslistan pågår för tillfället för att göra den mer användbar. 

Tanken är att man ska göra den mer detaljerad så att man kan följa beroenden inom ett steg i 

listan. På så sätt minskar risken för dubbelarbete medan effektiviteten ökar då olika steg kan 

kalibrera parallellt med varandra trots att ett helt steg inte är färdigt.  

 

Som också nämnts i kapitel 1.3 Avgränsningar kommer fokus i denna studie att ligga på steg 

8 och 9. Det är i detta skede det sker mest komplicerade överlämningar grupper emellan.  

6.4 Parameterstatus 

På NE:s teknikmöte 2008 beslutades det att det ska finns 4 olika statusnivåer en parameter 

kan anta (se fig. 12). Det finns även en femte som inte räknas som en statusnivå, men som väl 

bör nämnas. Parameterstatusen None som betyder att parametern ännu inte är kalibrerad av 

ansvarig kalibratör, är den femte i ordningen. En fil med många parametrar med status None 
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bör inte köras av någon annan än en utvecklare på grund av risken för skada på hårdvaran. 

Resten av parameterstatusarna kan köras av andra än utvecklare då de åtminstone har fått ett 

värde av kalibratör som inte ska vara skadligt för hårdvaran. Detta är även det som gäller den 

lägsta nivån av status, vilken betecknas R, och kännetecknas av att ingen annan än 

kalibratören måste godkänna höjningen. Sätts statusen till P, vilket är nästa steg i ordningen 

måste en gruppchef eller person med delegerat ansvar av gruppchef ha godkänt höjningen. 

Vid höjning till PR, som är den näst högsta statusen, måste viss testning ha genomförts samt 

att en gruppchef eller person med delegerat ansvar av gruppchef ha godkänt höjningen. Då en 

parameter antar status PR ska inga ändringar göras innan parametern genomgår FT. Om FT 

går bra och varken buggar eller övriga fel inte signalerats kan den höjas till S. S kännetecknar 

en produktionsfärdig produkt, en fil med alla parametrar i denna status kan med säkerhet 

sättas i produktion tillsammans med hårdvara då den genomgått samtliga tester och fältprov 

innan den har godkänts av ansvarig sektionschef (Scania Inline, 2012). 

 

 
Figur 12. Parameterstatus från R som är den lägsta statusen till S som markerar att 

parametern är redo att gå i produktion (Scania Inline, 2012). 

 

Det går även att dummymarkera parametrar som inte passar in i en given motortyp eller 

mjukvaruversion. Detta markerar att parametervärdet varken ska kalibreras eller granskas. 

Detta görs för att samma parametersats ska användas för alla motorer men alltså kunna 

motortypsanpassa genom att dummymarkera vissa parametrar.  

6.5 Inblandade grupper 

I själva verket ingår cirka sexton grupper i granskningsprocessen. I detta kapitel behandlas 

dock endast ett fåtal av grupperna. Anledningen till detta är att studien endast kommer inrikta 

sig på grupper som anses ha mest problem i granskningen för att på så sätt få en bild över den 

gemensamt största problematiken. Grupper med mycket få parametrar har sorterats bort för att 

minska onödig arbetsbörda då de inte har särskilt stor betydelse i granskningsprocessen. 

Grupperna kommer beskrivas var för sig med en sammanfattning i slutet av varje beskrivning 

där identifierade problem tydliggörs för en enklare översikt. 

 

De sju grupper som presenteras nedan är alltså de som har överlämningar till varandra, har 

många parametrar eller som vid intervjuerna har uppmärksammats som en grupp med mycket 

problem. Av naturliga skäl ligger då stor fokus på stegen Engine type optimization och 

Vehicle optimization i kalibrergångslistan då grupper i dessa steg har problematiska 

överlämningar. Även grupper utanför dessa steg kommer också behandlas för att på så sätt 

erhålla en helhetsbild över processen.  



29 
 

6.5.1 NEPE 

NEPE:s arbetsuppgifter består i att översätta olika signaler såsom spänning från sensorer och 

aktuatorer till data som kan läsas av resterande funktioner. Detta möjliggör bland annat 

kalibrering av övriga parametrar eftersom det är dessa data som utgör grundkalibreringen av 

hårdvaran. Får en funktion fel uppgifter från en sensor kommer också kalibreringen att bli fel 

eftersom den bygger på dessa signaler. Då NEPE:s arbete är att översätta signaler och dylikt 

är de mest aktiva i början av granskningsprocessen.  

 

Trots att denna rapport har som mål att undersöka granskningen i ett senare skede av 

granskningsprocessen, är det motiverat att även ha med en representativ grupp tidigt i 

processen eftersom all efterföljande kalibrering baserar sig på denna kalibrering och således 

är en viktig del av hela processen.  

 

Eftersom NEPE:s kalibrering är en del av den baskalibrering som görs vill man att den också 

ska vara i en högre status än efterkommande kalibrering. Det är därför viktigt att kalibreringen 

är helt korrekt innan man påbörjar resterande kalibrering eftersom en stor del av efterföljande 

parametrar beror på denna kalibrering. På grund av detta har man infört en norm att NEPE:s 

kalibrering ska vara en statusnivå högre än resterande parametrar.  

  

I dagsläget är det dock inte så att de alltid har en högre status än vad övriga parametrar har vid 

ett givet tillfälle. Enligt respondenten beror detta på att det inte kommuniceras till gruppen 

vilken status de ska ha och när. NEPE använder, i likhet med resterande grupper, 

kalibreringsplaneringen när de planerar sin egen kalibrering. Denna säger dock endast när alla 

parametrar ska ha en given status och det är inte denna information som är bäst lämpad för 

NEPE eftersom de alltid ska ligga en statusnivå högre än vad övriga grupper gör. Det som 

efterfrågas är därför att NEPE:s leveranser ska visualiseras på ett bättre sätt så att de kan veta 

när de ska ha en given status, inte när alla parametrar ska ha en given status eftersom det inte 

gäller för dem. I dagsläget är det ofta så att de blir klara i princip samtidigt som övriga 

grupper blir klara med en viss status, fastän de borde vara klara flera veckor innan detta. Detta 

har dock ingen direkt påverkan på kalibrergången eftersom statusen oftast är i så bra status 

(PR) att den i princip är klar. Det är också enklare för NEPE att veta om kalibreringen är bra 

eller inte då de får kalibreringsunderlag från leverantörerna av produkterna som säger hur den 

ska kalibreras och vilket resultat de borde få. Det är dock ändå motiverat, anser respondenten, 

att vara klara tidigare i processen eftersom arbetsprocessen blir mycket tydligare.  

 

Det finns inga granskningsmöten, utan man kalibrerar, granskar och checkar in värden själva. 

Vid en release ”diffas” hela parametersatsen mot en tidigare version för att på så sätt upptäcka 

skillnader dem emellan. Denna granskas sedan av gruppchefen för PR-status samt av 

sektionschefen för S-status. Kommunikation grupper emellan existerar i stort sett inte utan 

man får veta vid milstolpen om grupperna är klara eller inte.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att information om när NEPE ska vara klara med sin 

kalibrering, som ska vara ett statussteg högre än resterande parametersats, inte finns i 

dagsläget. Detta försvårar för NEPE då de inte vet när de ska vara klara. 

6.5.2 NESM 
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NESM ansvarar för funktion/programvara för styrningen av motorns aktuatorer
4
. Gruppen 

arbetar även med funktions- och programvaruutveckling i EMS och EEC3
5
 och är aktiv i 

bland annat Veichle optimization men även tidigare i kalibrergångslistan.   

 

För att få en överblick och en plan att rätta sig efter vid kalibrerings- och granskningsarbetet 

följer man det nyhetsbrev som kalibreringskoordinatorn skickar ut. Likt det arbetet som 

NME5/6/8 nyligen har infört granskar de i subgrupper för att bland annat minska arbetsbördan 

vid granskningsmötena. Granskningsmötet har man efter det att kalibratören själv, utan någon 

input från någon annan person, har höjt statusen på parametern.  

 

Det finns inget underlag från kalibreringen, utan vid granskningarna litar man helt enkelt på 

att det kalibratören säger stämmer. Vid granskningsmötena kontrolleras endast 

statushöjningen som kalibratören redan har genomfört, det sker ingen ny statushöjning. 

Granskningsmötena syftar även på att kalibratörerna ska kunna meddela eventuella 

förseningar. Förseningarna sammanfattas sedan i avvikelserapporter där det står beskrivet vad 

som är försenat och vad som behöver göras för att höja parametern. Det står även om man kan 

gå till FT med statusen eller inte. När granskningen sedan är färdig skickas denna tillsammans 

med avvikelserna till NES kalibreringskoordinator som sedan för informationen vidare till 

berörd grupp.  

 

I form av dokumentation finns funktionsspecifikationerna som är utformade på samma sätt 

som specifikationerna som NES-grupperna använder (se kapitel 6.5.3). Det finns inget 

underlag för hur funktionen ska bete sig då den är kalibrerad vilket upplevs som en saknad del 

av respondenten. Denne antyder också att även efterföljande testgrupper har användning av 

denna typ av dokumentation för att veta hur det de testar ska bete sig. 

  

För att undvika granskning av samma parametrar flera gånger, granskar man för flera 

mjukvaruspår samtidigt, förutsatt att inga funktionsändringar spåren emellan har ägt rum. 

Detta innebär extra arbete vid granskningarna då man måste jämföra de olika spåren mot 

varandra för att se skillnader dem emellan. Enligt respondenten är detta dock fullt motiverat 

eftersom tidsvinsten i resten av granskningarna är relativt stor.  

 

En sammanfattad bild av NESM:s problematik visar dels att det saknas underlag från 

kalibreringen, dels en typ av kravspecifikation för funktionerna. Även det sätt som 

granskningen sker på kan anses som ett problem, även fast det inte har uppmärksammats från 

respondentens sida. Granskningarna sker inte utefter de regler som finns utan resultatet av 

granskningen levereras samtidigt till kalibreringskoordinatorn på NESG och till gruppchefen 

vilket kan försvåra genomförandet av eventuella förändringar som gruppchefen vill göra.   

6.5.3 NESG/C/F 

Funktionsutveckling, implementering och grundkalibrering av motorns styrsystem gällande 

gasväxling ligger på NESG:s ansvar. De styr även flöden av luft och EGR
6
 och har ett 

övergripande ansvar för verkstadstester av EMS och leder även koordineringen av NES 

parametersats. Koordineringen hanteras av en kalibreringskoordinator som har ansvaret för att 

NES-grupperna håller deadlines och får information om dessa. NESG levererar färdig 

grundkalibrering till NME5/6/8 som de sedan baserar sin kalibrering i cell på. De får även 

                                                 
4
 Mekaniskt ställdon som reglerar flöden och drivs av någon slags energikälla. 

5
 3rd generation Exhaust Emission Control system, tredje generationens avgasreningssystem. 

6
 Exhaust Gas Recirculation eller avgasåterledning. 
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leveranser av NME5/6/8 i form av kalibrering. Gruppen NESC ansvarar för implementering 

och utveckling av mjukvarufunktioner till grundmotor. Där ingår bland annat 

styrning/reglering, diagnos och grundkalibrering. Ansvaret för efterbehandlingssystemet 

ligger hos NESF som också är implementering- och utvecklingsenhet för funktioner och 

diagnos av SCR
7
 och DPF

8
. Granskningsarbetet för dessa tre grupper är väldigt lika varandra 

varför de behandlas i samma avsnitt. Samtliga grupper är även aktiva i Veichle type 

optimization och Engine type optimization. 

 

NESF kalibrerar ny funktionalitet och för närvarande granskar NESG och NESC parametrar 

som andra grupper har kalibrerat. NESG och NESC har fått ta över dessa gruppers 

parametersats eftersom de inte längre finns kvar på grund av omstrukturering. Granskningen 

sker på modulnivå vilket gör att den naturligt sker i en jämn takt via möten som hålls varje 

vecka. Granskningsprocessen, i fråga om att hålla deadlines till andra grupper, fungerar idag 

relativt felfritt då man använder sig av veckovisa nyhetsbrev som underlag för granskningen. I 

nyhetsbrevet finns milstolpar markerade och det är visuellt enkelt att följa planen. 

Milstolparna består av releaser till SOP och FT/LP. 

 

Även om NES- grupperna är bra på att hålla deadlines finns däremot identifierade problem 

med kvaliteten på granskningen. Denna kan ifrågasättas eftersom något underlag för 

granskningen inte finns, istället går man i vissa fall på erfarenhet och känsla om en parameter 

inte har kalibrerats om sedan förra granskningen. Ett exempel är då en parameter från gammal 

mjukvara ska ärvas upp till ny mjukvara och således endast behöver granskas. Det skulle i 

dessa fall underlätta om man visste hur parametern en gång i tiden har fått sitt värde och 

därmed status för att slippa en lång undersökningsprocess om hur parametern då blev 

kalibrerad och på vilken hårdvara. Kalibratören, som kalibrerade de gamla parametrarna, kan 

mycket väl ha slutat, bytt grupp eller helt enkelt glömt händelsen.  

 

Det är ett liknande handlingsförlopp när man ska granska de parametrar som har kalibrerats. 

Kalibratörerna som granskar tillsammans med funktionsutvecklarna går mycket på erfarenhet 

och känsla. Om kalibratören medverkar har man dennes uttalande att gå på, men vid frånvaro 

vet man inte hur kalibreringen har gått till eller vad den har resulterat i. Detta gör att en del 

parametrar går igenom med dålig kvalitet där de granskande personerna har gått mer på 

känsla och erfarenhet än ren fakta. När alla parametrar är granskade och höjda skapas en 

granskningsrapport som i efterhand godkänns av sektionschefen i de fall där statushöjning 

sker till S. Hittar sektionschefen något som bör korrigeras skickas denna information över till 

gruppchefen som sedan löser detta. Även för sektionschefen är det dock svårt att veta om en 

parameterstatus bör höjas eller inte eftersom det inte finns något underlag.  

 

Funktionsspecifikationerna beskriver vad en funktion med tillhörande parametrar gör och hur 

den fungerar. Funktionspecifikationerna är dock av varierande innehåll. Alla innehåller någon 

typ av information om funktionen medan vissa även beskriver hur parametrarna bör 

kalibreras. Något som respondenten saknar i detta underlag är information om hur funktionen 

ska bete sig efter utförd kalibrering. Med andra ord saknas en typ av kravspecifikation, 

liknande den som NME5/6/8 använder sig av för att uppfylla lagkrav, men här för att uppfylla 

krav ställda på funktionen istället.  

 

                                                 
7
 Selective Catalytic Reduction, metod för att reducera mängden kväveoxider ur motorns avgaser.  

8
 Diesel Particle Filter 
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För att sammanfatta problembilden kan det påpekas att kvaliteten på granskningen är ett stort 

bekymmer. Det finns i dagsläget varken kravspecifikationer eller granskningsunderlag att 

tillgå. Mycket av arbetet hos NES- grupperna blir då både tidsödande och i vissa situationer 

tvivelaktigt. 

6.5.4 NECE 

Med fokus på moment- och varvtalsstyrning sköter NECE kalibrering av funktioner för 

drivlinestyrning. Gruppen har också ett körbarhetsansvar och äger körbarhetskraven. Eftersom 

de testar körbarhet sitter de inte i cell utan kalibrerar och provkör direkt i fordon. Denna 

arbetsgång medför att de har relativt korta ledtider eftersom arbetet inte beror på om det finns 

funktionsdugliga celler lediga. Deras inleveranser består av kalibrering från NESG och 

NME5/6/8 som ligger till grund för den körbarhetskalibrering som NECE gör inför en viss 

release. Utleveranserna går till NEV, en testgrupp som testar helheten som NECE:s 

kalibrering är en del av. Gruppen är aktiv i stegen Veichle optimization och Engine type 

optimization. 

 

För att hålla tidsplaner och deadlines använder de sig av kalibreringsplaneringen som 

kalibreringskoordinatorn på NESX ansvarar för. Förutsatt att de får sina leveranser i tid får de 

alltså tack vare kalibreringsplaneringen möjlighet att hålla sin tidsplanering. NECE får dock 

ofta sena leveranser från NME5/6/8, men detta säger sig respondenten tro bero på att gruppen 

själva får sena leveranser. Andra skäl kan vara att provcellen NME5/6/8 kalibrerar med är ur 

funktion eller att de av någon anledning inte klarar de lagkrav de arbetar mot. Själva 

granskningen sker sedan av en, som respondenten kallar det, ”lämplig person”, vilket i själva 

verket är någon med mycket erfarenhet. Denne provkör fordonen med aktuell kalibrering för 

att på så vis granska kalibratörens arbete. Granskaren undersöker hur instrument uppför sig 

och hur körbarheten upplevs. När granskningen är utförd och körbarheten känns bra jämför 

man den aktuella kalibreringen med kalibrering från andra motortyper eller med tidigare 

mjukvaruspår. Man skapar då en differenslista som en kontroll så att inte för stora skillnader 

finns, och om de finns, är motiverade. Kalibratören höjer sedan statusen för den testade 

mjukvaran efter att granskaren har gett sitt godkännande.  

 

Prestandaöverlämningar är ett nytt slags möte som är tänkt att införas mellan grupperna NEC 

och NME5/6/8. Här är tanken att NEC kallar till möte då de vill veta motorns status såsom till 

exempel hur momentkurvorna ser ut där de kan förklara varför den ser ut som den gör och hur 

den är skapad. Mötet är tänkt att ske några veckor innan NEC påbörjar sin 

körbarhetskalibrering. En prestandaöverlämning mellan NME5/6/8 och NEC har alltså ett helt 

annat syfte än att förmedla förseningar. En effekt av mötet kommer dock vara att förseningar 

kommuniceras. Eftersom de har ett möte med den ingenjör som faktiskt sitter i cell och jobbar 

och som därför vet statusen på motorn får de direkt reda på om det blir någon försening.  

 

I dagsläget kalibrerar man trots att NME5/6/8 inte är klara med kalibrering av NECE:s 

beroendeparametrar, vilket i dessa fall medför dubbelarbete. Respondenten påpekar att det 

borde ligga på båda grupper att säkra föregående kalibrering innan man påbörjar sin egen. 

Gruppen som får inleveransen, i detta fall NECE, borde alltså även de undersöka om 

NME5/6/8 är färdiga eller inte, vilket också görs i hög grad. NECE kontaktar 

kalibreringsansvarig via e-post eller vid en prestandaöverlämning och får då reda på om de 

kan påbörja sin kalibrering eller inte. När det är dags att kalibrera får de en grupp ogranskade 

parametrar som de utför körbarhetskalibrering på. Eftersom filen är ogranskad finns risken att 

NME5/6/8 gör förändringar vid granskning vilket medför att NECE kalibrerar på fel värden. 
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Respondenten uppger att det inte brukar ske några förändringar som påverkar körbarheten 

vilket i så fall inte blir något problem i realiteten. 

 

För att försäkra sig om att kalibreringen blir rätt utförd använder man sig av en 

kravspecifikation som till exempel beskriver hur mycket acceptansnivåer värden får ha. Den 

ger också en förklaring till hur en parameter ska kalibreras, vad instrumenten ska vara 

inställda på och så vidare. Detta är till stor hjälp för kalibratören och är något som efterfrågats 

av andra grupper i undersökningen.  

 

Efter att granskningen är slutförd skapas ett granskningsprotokoll där resultatet av 

granskningen är antecknad. Även en differenslista där skillnader mellan testad parametersats 

och produktionssatt parametersats skapas och bifogas med rapporten. 

 

En sammanfattning av problematiken i detta kapitel kan beskrivas med att det förekommer 

förseningar från NME5/6/8. Dessa förseningar medför en hel del dubbelarbete vilket, i en 

redan pressad tidsram, försvårar för gruppen ytterligare. Även här kommuniceras inte 

förseningarna vilket leder till dubbelarbete. Reglerna för höjningar följs inte utan höjningar 

sker utan gruppchefens eller sektionschefens godkännande. Även detta kan anses 

problematiskt trots att respondenten inte upplever det så.  

6.5.5 NME5/6/8 

Innan någon typ av större testning sker, bör optimering av parametrarna i mjukvaran äga rum 

för att erhålla bästa möjliga resultat. NME- grupperna, eller siffergrupperna som de också 

kallas är en optimeringsenhet som syftar till att optimera parametervärden för att motorn ska 

uppfylla emissionskrav och komfortkrav. När kalibreringen är utförd och dessa krav uppfyllts 

testas motorn. Deras leveranser går därför till gruppen NEC då fordonets körbarhet ska testas 

eller till testgruppen NEV. Inleveranserna till NME5/6/8 kommer bland annat från NESG. De 

olika siffrorna som efterföljer gruppnamnet står för antal cylindrar i motorn. NME5/6/8 är 

aktiv i bland annat stegen Engine type optimization och Veichle optimization. 

 

NME5/6/8 granskar hela motorn så att den ska uppfylla motorns kravspecifikation. 

Kravspecifikationen innefattas av kända lag- och komfortkrav, såsom bullernivåer och kallt 

klimat. På grund av att de kalibrerar med dessa krav som mål och att de arbetar med hela 

motorn har de en stor mängd parametrar som måste kalibreras. Detta leder i sin tur till att det 

naturligt blir väldigt stora grupper med parametrar som även måste granskas. 

Förutsättningarna för att granska alla parametrar samtidigt är väldigt dåliga vilket lett till att 

man har delat upp parametrarna i 4 delar som ansvaras av lika många subgrupper. Varje 

subgrupp ansvarar för sin del av parametersatsen vilket ger en mer lätthanterlig parametersats. 

 

Vid granskningsmötena närvarar kalibratörer från respektive subgrupp från NME5/6/8 samt 

en representant från NES som hjälper till vid granskningen. Information om vilken status 

parametrarna ska höjas till eller vilken typ av arbete som måste ske för att de ska höjas förs in 

i ett dokument där samtliga parametrar är samlade. Höjningarna diskuteras fram sinsemellan i 

gruppen utan något underlag för att underbygga argumenten för höjningen. Det finns underlag 

i form av funktionsspecifikationer, men dessa innehåller inte användbar information i någon 

större utsträckning. Informationen i funktionsspecifikationerna är enligt respondenten ytterst 

knapphändig. Bristen på information om vad funktionen gör eller hur den ska kalibreras är de 

områden som identifieras som problematiska i funktionsspecifikationen. 
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Ytterligare en brist som har identifierats i NME5/6/8:s granskningsprocess är att dubbelarbete 

sker i väldigt stor utsträckning. Denna typ av resursslöseri inträffar då NME5/6/8 börjar 

kalibrera parametrar som de tror är färdiga för kalibrering, trots att beroendeparametrarna i 

själva verket har förändrats sedan de fick leveransen. Anledningen till att de kalibrerar ändå är 

bristen på kommunikation om dessa förändringar. De blir inte meddelande om att ändringar 

har utförts, vilket medför stora mängder slöseri. Respondenten förespråkar därför ett verktyg 

eller förbättrad kommunikation som möjliggör bättre översikt över de beroenden som 

NME5/6/8:s parametrar har.  

 

Sammanfattningsvis är det största identifierade problemet för NME5/6/8 att försenade 

inleveranser av parametrar inte kommuniceras till dem. Andra problem som har 

uppmärksammats av respondenten är att beroendeparametrarna kan förändras sedan de fått 

leveransen och att funktionsspecifikationerna är alldeles för knapphändiga. Information i 

dessa om vad funktionen gör och hur den ska kalibreras behövs för att underlätta kalibrering 

och granskning.   

6.5.6 Kalibreringskoordinatorn 

En kalibreringskoordinators huvudsakliga ansvar är att takta och hålla samman de olika 

projektens kalibreringsarbeten. Detta görs genom att förmedla tidplaner och initiera olika 

kalibreringsaktiviteter. Det gemensamma för samtliga kalibreringskoordinatorer på NES är att 

de kommunicerar status för EMS parametersats samt har god kontakt med ansvariga i olika 

kalibreringsgrupper. 

 
Kalibreringskoordinatorn på NESX har ansvaret för att skapa kalibreringsreleaser samt att 

baka filer till test och produktion. Denne har även mer specificerade arbetsuppgifter så som att 

ansvara för att utvecklingen av Comptrans fortlöper. NEVE som har utvecklingsansvaret för 

mjukvaran kontaktas då av kalibreringskoordinatorn och via diskussion med varandra 

kommer de överrens om vad som bör utvecklas eller inte. All administration av 

parameterbiblioteket CalLib ligger också på kalibreringskoordinatorns ansvar liksom 

nyhetsbrevet som skickas ut veckovis och underlaget som nyhetsbrevet baserar sig på. 

Nyhetsbrevet finns till för att kalibrerande grupper ska veta vad som är prioriterat arbete och 

när det ska vara klart. Det är specificerat för när hela parametersatsen ska vara klar vid given 

tidpunkt, och fungerar egentligen som ett underlag för endast NES-grupperna. Dokumentet 

används även av grupper utanför NES men är då inte optimerat för att de ska få exakt den 

information de behöver. Det de kan få är dock en översikt och kunskap om datumen för 

milstolparna. 

6.6 Exempel på granskningsprocessen på ett annat företag 

Skillnaderna mellan företaget och Scania är enligt respondenten stora. På företaget arbetar 

man efter ett system som ser helt annorlunda ut och som fungerar bättre i många avseenden. 

Den största skillnaden enligt respondenten är att man väldigt distinkt skiljer på 

mjukvaruutvecklare och kalibratörer i organisationen. Detta gör att de anställda vet sina roller 

och att kalibratörerna verkligen endast kalibrerar och granskar. De är överhuvudtaget inte 

inblandade i mjukvarufrågor. Respondenten upplever att grupperna på Scania är mer blandade 

och att detta medför att alla gör lite av varje vilket resulterar i att många kan lite om mycket 

hellre än mycket om lite. Resultatet av en sådan gruppindelning blir då bland annat att mycket 

faller mellan sprickorna och sedan glöms bort. För många av de anställda är det inte 

prioriterat arbete att granska parametrar eftersom deras huvuduppgifter har ett helt annat 

fokus.  
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En annan stor skillnad är att företaget kalibrerar och granskar efter funktionalitet och inte efter 

parameterstatus som på Scania. Funktionen måste visa att den uppfyller vissa krav vid givna 

milstolpar. Kraven ökar också när man kommer närmare en färdig produkt. Milstolparna är 

väldefinierade på så vis att kraven är detaljerade och välutformade. Detta är extra viktigt så att 

man vet vad man har för mål att arbeta mot. Innan varje milstolpe har man stora 

granskningsmöten som varar i några dagar där man går igenom parameter för parameter och 

ser över funktionaliteten. Funktioner som inte kalibrerats vid en given tidpunkt behöver inte 

ha någon status överhuvudtaget då de inte börjat behandlas än. 

 

Den som ansvarar för att rätt arbete blir gjort i rätt tid är huvudkalibratören. Att meddela 

förseningar och förändringar är också huvudkalibratörens ansvar att kommunicera ut i 

grupperna. Denne ansvarar också för incheckningarna av parametrarna och har då kontroll 

över vad som checkas in och inte. När incheckningar är utförda undersöker man eventuella 

skillnader från tidigare mjukvaror genom att ”diffa” dem mot varandra. 

 

Respondenten påpekar även att mängden parametrar anses som ett stort problem på Scania. 

Många oroar sig för att de är så pass många som dagens cirka tiotusen. Respondenten menar 

dock att det inte är antalet det är fel på utan hanteringen av dessa. Man kan hantera allt mellan 

tjugo- och fyrtiotusen utan problem med samma resursåtgång bara hanteringen, kalibreringen 

och granskningen av dessa sköts bra.  

 

Det är svårt att efter en eller två intervjuer dra några detaljerade paralleller mellan företagen 

ifråga. Kultur, som är den största faktorn för att skillnaderna är så pass stora, är inte något 

som enkelt går att förändra då det är något som är väl inrotat i ett företags arbetssätt. 

7. Analys 
Under arbetets gång har en del upptäckter gjorts som bör diskuteras. Det som identifierats 

som problematiskt hos de inblandade grupperna kommer här att lyftas fram och bearbetas 

utifrån en syn på bland annat lean och kvalitet. Det bör nämnas att Scania redan arbetar med 

lean i stor utsträckning där Scaniahuset (se fig. 13) är en vital del. 
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Figur 13. Scaniahuset som beskriver Scanias krav för ständiga förbättringar (Scania Inline, 

2012). 

 

Morgan och Liker (2006) menar i Princip 10 att inget företag som inte har en stark och 

levande kultur kan utveckla en lean utvecklingsprocess. Även Princip 13 kan appliceras på 

detta tankesätt då den säger att fokus bör ligga på att genomföra förändringar på hur saker 

egentligen blir genomförda. Scania bör ses som ett företag som har lyckats med detta då det 

har varit en av grundpelarna i deras produktutvecklingsprocess under lång tid. Förändringar 

utifrån bland annat ett leanperspektiv bör därför vara av hög prioritet. 

7.1 Förseningar av överlämningar 

Något som försvårar kalibratörens dagliga arbete är förseningar. Förseningar är något som 

alltid kommer att uppstå i en process och som verkligen är svåra att undvika. Ska man 

undersöka varför förseningen sker från första början måste man börja med att fråga sig varför 

den levererande gruppen var sen. Detta kan ha en hel del orsaker, där de främsta dock består i 

att gruppen själv fick sen leverans, brist på provceller eller att man inte lyckas uppfylla de 

krav som ställs. Det första fallet kan i sin tur grunda sig i samma problematik, alltså att de 

själva fick en sen leverans. På detta sätt kan det fortsätta ännu fler steg tillbaka vilket gör det 

svårt att analysera och därmed förbättra. Fokus på denna del av rapporten kommer därför vara 

att minska de negativa konsekvenserna av en försening när den väl har skett. Problemet med 

en försening som har uppstått är att det brister i kommunikationen mellan grupper. Grupperna 

meddelar inte varandra om att de inte kommer att leverera i tid. När kommunikationen brister 

kan det orsaka stora konsekvenser då en grupp börjar kalibrera eftersom de inte vet om 

beroendeparametrarna är färdigkalibrerade eller ej.  

  

På gruppen NME5/6/8 finns ett stort missnöje med förseningar. Inte nödvändigtvis för att de 

uppstår, detta är som sagt i stort sett oundvikligt i en process så stor och komplex som denna, 

utan att de inte kommuniceras. Detta behandlas också av Morgan och Liker i en av deras 

principer. Princip 3 behandlar jämn produktutveckling där syftet är att minimera tidsförluster 

vid köer samt att man ska synkronisera processen mellan avdelningar. Om man lyckas 

synkronisera processen mellan avdelningar, så att överlämningar kommuniceras på ett bättre 

sätt som alla är medvetna om går det att få en jämnare produktutvecklingsprocess. Effekten av 

detta blir därmed att till exempel NECE, som är en av NME5/6/8:s kunder, slipper 
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dubbelarbete eftersom de blir meddelade om förseningar i tid. Man kan då istället rikta sitt 

arbete på annat håll medan man väntar på att kalibreringen ska bli utförd. Samma företeelse 

gäller även för NME5/6/8:s inleveranser som också är försenade och inte kommuniceras 

förrän det är för sent. 

 

Det är även meningsfullt att nämna Princip 4- standardisering som väsentlig när man talar om 

förseningar i denna mening. Att standardisera processer är en stor del av lean vilket påvisar 

vikten av att sträva efter standardiserade processer. Standardisering förbättrar prediktion av 

olika slag då det bland annat reducerar variation. Standardiseras granskningsarbetet och man 

erhåller ett standardiserat handlingsförfarande på hur förseningar bör kommuniceras blir detta 

till slut en del av företagskulturen och kommer att tillämpas kontinuerligt av grupperna. Detta 

känns igen i Morgan och Likers processtandardiseringsprincip som bland annat säger att 

standardisering är något som möjliggör ett informationsflöde om vad andra funktioner 

behöver och när de behöver det.  

 

Princip 5 – teknisk produktutvecklingsplanerare, berör även det väldigt väl vad som skulle 

kunna vara en lösning på problemet med förseningar. I ett företag med många olika 

funktionella avdelningar behövs någon typ av samordnare som har ett större ansvar för att 

produktutvecklingen ska fortgå. Detta tankesätt finns redan på Scania i och med 

kalibreringskoordinatorerna på NES och NESX som kommunicerar information från och till 

grupperna. Något som har uppmärksammats är dock att kommunikationen till övriga grupper 

inte alltid är så enkel som den inom NES- grupperna. NME5/6/8 har till exempel, som namnet 

antyder, tre undergrupper. Varje undergrupp har ett antal anställda och då lika många 

potentiella kontaktpersoner när man ska informera om förseningar. Anledningen till att 

NME5/6/8 behöver någon som kontrollerar och insamlar information, om både in- och 

utleveranser, har just sin grund i detta. Det finns för många potentiella kontaktpersoner vilket 

försvårar för bland annat NESG som har leveranser till NME5/6/8 då de ska kommunicera 

förseningar. Även NEPE och NECE har ett behov av en kalibreringsansvarig, om än inte lika 

stort som hos NME5/6/8 men likväl ett behov. Även i det intervjuade företaget fanns denna 

roll som var en mycket väsentlig del av kalibreringsprocessen. Som huvudkalibratör har man 

rollen som teknisk produktsamordnare och är den som har yttersta ansvaret för att 

kalibreringen blir rätt utförd och i rätt tid. Ansvaret som ligger på denna roll kan liknas vid det 

som på Scania finns hos en kalibreringskoordinator. Om man även vill standardisera 

processen, vilket skulle underlätta kommunikationen grupper emellan, är det givet att alla 

grupper ska ha liknande roller sinsemellan, det vill säga en gruppspecifik 

kalibreringskoordinator.  

7.2 Förändringar i parametersatsen 

En parameter kan ändras trots att leverans redan har skett till nästföljande grupp. Det är 

mycket viktigt i ett produktutvecklingsskede att förändringar kan ske. Det är dock ännu 

viktigare att de inte sker sent i processen nära en release till exempel FT/LP eller SOP utan att 

de sker tidigt i utvecklingsprocessen. Detta försöker man åstadkomma genom införandet av 

kalibrergångslistan. En del av syftet med den är att kalibrera parametrar så tidigt som möjligt i 

processen för att på så sätt minska risken för förändringar sent i processen. Detta är inte 

huvudsyftet med kalibrergångslistan men likväl en viktig funktion. Även systemet med 

parameterstatusar är tänkt att förhindra förändringar i ett sent skede. Är en status i P vet man 

också att förändringar kan komma att ske eftersom utvecklingen inte är färdig ännu. Dessa 

svarar därför mycket bra mot Princip 2 som säger att produktutveckling ska ske i tidigt skede 

(se även fig. 4 i kapitel 5.1.1.1). Det man försöker att åstadkomma är just det som principen 
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förespråkar- att standardisera arkitektur, processer och karakteristiska aktiviteter samt att sätta 

specifika resultatbaserade mål i och med statusarna.  

 

Trots att Scania kontinuerligt arbetar med att förbättra sina processer är det självklart att det 

finns brister. En av dessa är att förändringar, liksom fallet med förseningar, inte 

kommuniceras när sig bör. Detta beror helt enkelt på att det inte finns någon uttalad struktur 

för hur man bör gå tillväga när detta sker. En funktion i Comptrans finns tillgänglig som 

skulle kunna vara behjälplig i detta. Funktionen heter ”Bevaka” och används genom att man 

anger vilka ”resps
9
” man vill bevaka. I en ”resp” ingår ett antal parametrar där antalet beror på 

hur många parametrar denna person är ansvarig för. Man kan då ange de ”resps” som man vet 

är ansvarig för ens beroendeparametrar och på så sätt får man reda på när förändringar av 

dessa sker i samma stund som de faktiskt sker. Denna notifikation får man via ett mejl som 

säger vilka parametrar förändringen gäller, vem som har gjort förändringen, när den har skett 

och med en tillhörande kommentar. Det man inte får reda på är dock vilket värde parametern 

har fått. Detta gör att man måste gå in i Comptrans och leta upp parametern för att se det nya 

värdet, vilket är tidsödande och på grund av detta ofta förbises. Det gäller att utforma tekniken 

efter hur arbetsprocessen ser ut vilket också Morgan och Liker påpekar i Princip 11. I 

arbetsprocessen som den går till idag talar man sällan om vilka parametrar som ingår i en 

specifik ”resp”. Det som snarare borde vara aktuellt för verktyget är att man kan välja 

bevakning av de grupper som utvecklingen av kalibrergångslistan kommer skapa. Det 

kommer då bli enkelt att bevaka beroendeparametrarna till de parametrar man själv kalibrerar 

eftersom man vet i vilka grupper dessa ingår. I dagsläget kommer det att bli svårt att veta 

vilka dessa grupper är, men när kalibrergångslistan blir mer använd och bättre indelad 

kommer det att bli lättare för respektive kalibratör/granskare att ange rätt grupper att bevaka. 

Teknologin kommer på så sätt att förstärka, förenkla och accelerera det arbete som redan 

utförs men ersätter inte på något vis expertis utan kompletterar endast denna. På detta sätt 

integreras tekniken smidigt i ett och samma system (Comptrans) för många olika syften vilket 

också är en av punkterna i Princip 11. För att detta dock ska bli verklighet är det av största 

vikt att indelningen av kalibrergångslistan blir utförd då dessa förbättringar tillsammans utgör 

en lösning som blir användbar.  

7.3 Kvalitet 

Att upprätthålla bra kvalitet är ett viktigt område för alla företag för att behålla en nöjd 

kundkrets. Kvalitetsbrister i samtliga steg i en process bör uppmärksammas för att öka 

kvaliteten på slutprodukten. Även kvalitetsbrister tidigt i en process behöver uppmärksammas 

och elimineras trots att det inte är säkert att det märks på slutprodukten. Dessa kan annars 

skapa konsekvenser på andra områden inom företaget så som resursslöseri av olika slag eller 

osäkerhet kring arbetet.  

 

I detta kapitel analyseras kvaliteten på granskningen och vilka åtgärder som kan ske för att 

höja den. Bristen på dokumentation tillsammans med hur höjning av status går till och hur 

incheckningarna påverkar kvaliteten kommer att diskuteras.  

 

I stort sett samtliga grupper har uttryckt ett stort missnöje över hur man dokumenterar arbetet 

vilket kan leda till brister i kvalitet på produkten. Man behöver dokumentation främst inom 

två olika områden. Det ena är en kravspecifikation som säger hur en funktion ska bete sig 

efter kalibrering är utförd och det andra är ett granskningsunderlag som ska användas vid 

granskning. Bergman och Klefsjös (2007) grundregel säger att det alltid finns ett sätt att 

                                                 
9
 Responsible eller ansvarig 
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åstadkomma högre kvalitet till en lägre kostnad vilket är meningen med att dessa två 

dokument ska införas. Var dessa dokument ska lagras för att vara tillgängliga till alla anställda 

på ett så smidigt sätt som möjligt är i dagsläget oklart. Men förslagsvis används antagligen ett 

vanligt mappbibliotek i utforskaren för att samtliga grupper ska ha enkel tillgång till dessa. 

7.3.1 Kravspecifikation 

Vid granskningsmötena förs i dagsläget en diskussion kring parametrarna och dess värden 

baserat på det som kalibratörerna angett. Diskussionen är relativt ostrukturerad och det finns 

inga riktiga krav på vad det är parametern ska uppfylla. Mötena består oftast av kalibratörer, 

programmerare och funktionsutvecklare av olika slag, alla väldigt kunniga personer inom 

kalibrering. Samtalen och besluten som tas under mötena baseras på dessa personers kunskap 

och erfarenhet. Detta kan innebära att kalibreringen brister i kvalitet eftersom beslut som 

fattas utan något underlag kan anses tvivelaktiga. Detta relaterar väldigt starkt till Bergman 

och Klefsjös (2007) kvalitetsvärdering att basera beslut på fakta. Något som saknas är därför 

någon typ av dokumentation som säger hur en funktion ska bete sig, en slags 

kravspecifikation. Detta är något som det också finns uttalade önskemål om att det bör skapas, 

dels för att underlätta granskningsmötena, så att man vet vad den granskade parametern ska 

uppfylla, dels för att kalibratörerna ska kunna kalibrera själva, utan att funktionsutvecklaren 

är med och övervakar. Detta skulle även, som en respondent nämnde under en intervju, ”göra 

alla gladare”. Kalibratörerna får utveckla en del själva då de utan funktionsutvecklaren kan 

sitta och analysera resultat utifrån kalibreringen, och funktionsutvecklaren kan ägna sig åt 

andra saker än att kalibrera.  

 

Kravspecifikationerna bör innehålla acceptanskriterier för de olika funktionerna och kan till 

exempel bestå av hur mycket över- och undersläng värden får ha, hur snabbt en frekvens bör 

svara eller hur stora störningar som accepteras. Kravspecifikationen är alltså främst riktat till 

kalibratören men kan också användas även vid granskning och testning. Det är alltså ett 

potentiellt väldigt användbart dokument. Med kravspecifikationen kommer kalibratören att 

veta när han har kalibrerat en funktion till dess fulla potential, granskaren kommer att kunna 

jämföra kravspecifikationen med ett granskningsunderlag (se nedan) från kalibreringen och 

testaren kommer att veta hur resultatet av testet bör se ut. Problemet med att dessa inte skapas 

uppger respondenten bero på tidsbrist.  

7.3.2 Granskningsunderlag 

Granskningsunderlaget är det andra området där kvaliteten anses brista. Tanken bakom denna 

dokumentation är just att det ska vara ett underlag för att underlätta granskningen av 

parametrarna. Underlaget skapas när kalibratören har kalibrerat sina parametrar efter 

kravspecifikationen och består av resultatet av kalibreringen. Granskningsunderlaget är alltså 

främst riktat mot den/de personer som granskar kalibreringen. I dagens granskningar är man 

inte alltid säker på varför en parameter har ett visst värde, av många olika anledningar. Det 

kan till exempel handla om att en kalibratör är sjuk vid ett granskningstillfälle vilket gör det 

problematiskt att statushöja parametern om inte något underlag, varken muntligt eller 

skriftligt, finns att tillhandahålla. Tillvägagångssättet då blir att man antingen, i samråd med 

övriga närvarande går på erfarenhet och statushöjer parametern ändå, eller att man får vänta 

med höjningen tills den icke närvarande är tillbaka. Med ett skriftligt underlag som visar på 

att parametern eller parametergruppen uppfyller vissa satta krav skulle man med säkerhet 

kunna statushöja utan att kalibratören är närvarande.  
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Ett annat exempel är när man vill granska om gamla parametrar. Detta kan ske till exempel då 

en ny funktion ersätter en gammal utan att man byter ut parametrarna. I sådana fall vill man 

veta hur parametrarna fick sitt värde och varför de blev höjda för att på så sätt slippa granska 

om parametrarna. Granskningsunderlaget fungerar i dessa fall som en historisk överblick för 

att hjälpa granskarna förstå varför värdet har fått det värde det har idag.   

7.3.3 Indirekta kvalitetsproblem 

Det finns två inte lika självklara kvalitetsproblem som de ovan nämnda vilka dock är värda att 

framhäva. Anledningen till att de inte är lika självklara är att de i regel inte orsakar några 

problem. Risken finns ändå att de kan orsaka problem om någon skulle göra ett misstag.  

 

Det första problemet är att alla kan checka in en parameter, det vill säga förändra 

kalibrerparametrars värden i CalLib. Grupperna har varierande arbetssätt när det kommer till 

att granska parametrarna eftersom grupperna arbetar med olika sorters parametrar och 

befinner sig i varierande steg av processen. Den stora variationen av arbetsätt är en 

bidragande orsak till att alla kan checka in och för att på så sätt erhålla flexibilitet i det man 

gör. En annan anledning till att alla kan checka in grundar sig i den föreliggande kulturen hos 

Scania. En väldigt öppen organisation med få ”stängda dörrar” finns tillgänglig för anställda 

att utforska och ta del av. Begränsar man tillgängligheten i CalLib finns risken att denna 

kultur om öppenhet delvis försvinner och därmed även de anställdas syn på företaget då de får 

minskad rörlighet. Av denna anledning bör man med försiktighet ta detta förslag och tänka 

över vad som är bäst för företaget. Förslaget är att man efter varje anställds kalibreransvar ger 

behörighet endast för denna del av parametersatsen. På så sätt minskas i varje fall möjligheten 

att orsaka några större skador då man bara kan förändra en del av parametrarna medan den 

anställda inte bör märka av förändringarna nämnvärt. Förslag som detta har genomförts på 

Scania tidigare där man har insett att för många personer har haft för breda administrativa 

rättigheter. Med detta i åtanke bör man i alla fall överväga att införa begränsningar i 

parametersatsen eftersom incidenter faktiskt har hänt.   

 

Det andra problemet är att reglerna för statushöjningar (kapitel 6.4) inte följs, alla grupper 

arbetar olika och de arbetar mer eller mindre efter reglerna. Resultatet är att en osäkerhet 

skapas hos parametersatsen eftersom reglerna som bör följas inte följs. Reglerna har skapats 

av en anledning. Problemet är något som har uppmärksammats främst av författaren och är 

alltså inget uttalat problem hos respondenterna. Reglerna för hur statushöjningar bör gå till 

skapades för att öka kvaliteten och förtroendet för parametersatsen eftersom bara ett antal 

utvalda personer med rätt kompetens får möjligheten att höja status. På ScaniaWiki (2012) 

förklaras anledningen till reglerna på följande sätt: ”För att säkerställa en korrekt bedömning 

av en parameters färdighetsgrad används en godkännandeslinga. Den eftersträvade 

statusnivån avgör vilka personer som ska vara inblandade.” Om då denna godkännandeslinga 

inte används innebär det, enligt denna definition, att man inte kan säkerställa en korrekt 

bedömning.  

 

NECE och NESM är exempel på grupper som inte följer de regler som finns särskilt väl. 

NECE har i samråd med gruppchefen kommit överrens om att de ska sköta statushöjningarna 

på sitt eget sätt. De regler som finns är helt enkelt inte applicerbara på deras arbetssätt. Det 

som bör göras är att förändra hur reglerna är skrivna så att de passar in på den breda 

variationen av arbetssätt. Detta kan säkerligen göras på många olika sätt men författaren anser 

det enklast att ändra definitionen om vem som måste godkänna vid olika statussteg (se fig. 

14). 

 



41 
 

 
Figur 14. Reglerna för statushöjningar bör förändras så att de passar in i ett varierat 

arbetssätt (Scania Inline, 2012, redigerad av författaren). 

 

Ändras definitionen så att grupp-/sektionschef kan delegera ansvaret för att godkänna 

parameterstatus för PR och S så skulle även NECE, NESM och säkerligen andra grupper som 

har samma problem, uppfylla reglerna. I detta fall får man i så fall lita på chefens omdöme i 

avseendet att en lämplig person väljs ut. Faktum är att eftersom cheferna ofta har väldigt 

mycket att göra kan det även avlasta dessa då de slipper granska så att de får mer tid över till 

annat arbete. En annan fördel är att den person som fått ansvaret av chefen säkerligen är mer 

insatt i arbetet med kalibrering än vad chefen är, vilket möjliggör bättre granskning. 

7.4 Otydlig arbetsprocess 

Användningen av nyhetsbrevet och det tillhörande excelarket detta baseras på gör NES- 

gruppernas granskningsprocess väldigt tydlig. Där står när de ska ha granskat ett visst 

mjukvaruspår till ett visst datum. Arbetsprocessen för NEPE är dock inte lika tydlig då de 

arbetar efter helt andra premisser än NES- grupperna. 

 

Det som särskiljer NEPE från NES- grupperna är att de måste ha parametrarna i en högre 

status än mjukvarugrupperna vid en given release. Det är alltså inte angivet i varken 

nyhetsbrevet eller excelarket när hårdvarugrupper såsom NEPE ska vara klara med sin 

kalibrering och granskning. Ett annat identifierat problem är att milstolparna endast visar när 

alla parametrar ska vara klara. Istället borde de vara uppdelade i mindre deadlines mot den 

stora milstolpen. Detta gör att man bara kan flagga för förseningar någon vecka innan en 

release då ett mejlutskick om att kalibrering och granskning ska vara klart att skickas ut.  

 

För att inte överbelasta de kalibreringskoordinatorer som redan finns och för att de fortfarande 

ska jobba främst mot de grupper där de är anställda behövs en kalibreringskoordinator även 

för hårdvarugrupperna. Denna person ska, i likhet med NES- gruppernas 

kalibreringskoordinator, ansvara för att granskningen sker i tid och för att förseningar 

meddelas. Kalibreringskoordinatorn bör även ha ansvaret för att information om de 

deldeadlines som har uppmärksammats som nödvändiga visualiseras i nyhetsbrevet. På så sätt 

blir nyhetsbrevet aktuellt även för hårdvarugrupper såsom NEPE.  

 

Gruppchef/av 

gruppchef delegerat 

ansvar godkänner 

Gruppchef/av 

gruppchef delegerat 

ansvar godkänner 

Sektionschef/av 

sektionschef 

delegerat ansvar 

godkänner 
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Något annat som har uppmärksammats är att det skapas förvirring eftersom anställda känner 

att de ibland utför uppgifter som inte hör till deras område. Detta gäller då en anställds 

huvudansvar inte innefattar arbete med parametersatsen. Den anställda har alltså inte något 

kalibreringsansvar utan kan i själva verket arbeta med till exempel mjukvara. Denne kan alltså 

ändå ha arbetsuppgifter gällande kalibrering i form av ett granskningsansvar för en viss 

parametergrupp. Då detta inte hör till den anställdes område för expertis känner denne att 

uppgiften istället bör ligga på någon vars arbete mer är fokuserat på kalibrering. Ett sådant 

förfarande kan grunda sig i att personer som arbetar med mjukvara och kalibratörer arbetar 

tillsammans, väldigt tätt inpå varandra. Det finns ingen distinkt skillnad mellan grupperna 

som på det intervjuade företaget och således kan problem som dessa uppstå. Respondenten 

från det intervjuade företaget ansåg att detta var en av de största skillnaderna mellan Scania 

och företaget. Denne påpekade även vikten av att kalibratörer ska kalibrera och att till 

exempel mjukvaruutvecklare arbetar med just mjukvara. Det Scania dock har tänk på i detta 

avseende är leanprocessen. Morgan och Liker påstår i Princip 6 att en funktionell expertis blir 

segregerad och väldigt inrotad i sitt eget område och på så sätt glömmer företaget som en 

helhet. Det märks att Scania här har anammat en mer tvärfunktionell integration mellan 

grupper så att kunskap mellan olika områden ska överföras mellan de anställda. Bieffekterna 

av en sådan arbetsprocess kan bli att den för vissa anställda blir otydlig i de fall uppgifter som 

inte hör till dennes expertisområde införs i dagordningen. Det man bör göra för att lösa detta 

problem är att dessa personers granskningsansvar bör flyttas till någon som aktivt är 

involverad i gransknings- alternativt kalibreringsprocessen. Att arbeta tvärfunktionellt 

behöver inte betyda att man utför fler typer av uppgifter. De tvärfunktionella grupperna bör 

bestå, dock med något mer separerade ansvarsområden bland de anställda för att undvika att 

arbetsprocessen för de anställda förblir otydlig. Att låta anställda göra det de vill göra och 

känner att de är bra på är viktigt att uppmärksamma samtidigt som kunskapsutbytet som 

tvärfunktionella grupper utgör fortfarande är nyttigt för gruppen och för Scania som helhet.   

7.5 Processförbättring 

Något som nämns som positivt med att förbättra en process, utöver de förändringar som 

faktiskt görs på en given process, är att man lär sig mer om processen. Organisationen och 

anställda vill hela tiden utvecklas och lära sig mer om de processer man arbetar med varför 

det också är viktigt att se över dessa processer regelbundet. Detta bidrar alltså till kontinuerlig 

förbättring (Princip 9) hos de anställda som säger att inlärning ska vara en del av 

produktutvecklingen.  

 

Att behålla processens nuvarande ramverk är essentiellt när man gör förändringar i en 

process. Det är viktigt eftersom för stora förändringar i en process kan få negativa 

konsekvenser på arbetsätt och hur förändringen mottages av ledning och övriga anställda. 

Istället bör man behålla de delar som fungerar och sparar således också tid och pengar.  

 

Att förbättra processen innebär att förbättra hanteringen av förseningar vid överlämningar, 

förändringar i parametersatsen, kvalitetsproblemen i form av bristande dokumentation, de 

indirekta kvalitetsproblemen och ett otydligt arbetssätt. För att förbättra processen som helhet 

bör alltså varje enskilt problem hanteras utan att de delar som faktiskt fungerar berörs. Vid 

skapandet av kravspecifikationerna bör ett enkelt språk användas. Då det inte har undersökts 

exakt vilka som ska stå för skapandet av dessa är det svårt att veta hur språket kommer vara 

utformat. Viktigt är dock att tänka på att skriva dessa så att flera grupper i ledet kan förstå 

dem. Samma sak gäller för granskningsunderlagen. Detta är underlag som delvis kommer 

användas som ett historiskt underlag för parametrarna och måste vara enkla i språket eftersom 

man inte vet vilka som kommer använda dem om till exempel några år från nu.  
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Vid förseningar och förändringar i parametersatsen uppstår ett mycket onödigt resursslöseri i 

form av dubbelarbete. Det gäller att identifiera och avlägsna aktiviteter som orsakar denna typ 

av dubbelarbete. Resurserna kommer istället användas för att föra processen framåt och inte 

för att göra samma arbete två gånger som i dagens läge är fallet. För att avlägsna dessa 

aktiviteter ska kommunikationen förbättras, främst genom att börja använda funktionen 

”Bevaka” i Comptrans men även genom skapandet av fler kalibreringskoordinatorer. 

Funktionen ”Bevaka” behöver dessutom uppgraderas så att mer information syns i de 

notifikationer som skickas. En annan uppgradering som krävs är att man bör ha möjligheten 

att även välja de grupper av parametrar som utvecklandet av kalibrergångslistan kommer 

resultera i och följa dessa istället för ”resps”.  

 

Genom att skapa fler kalibreringskoordinatorer ökar man graden av standardisering i 

processen. Detta förenklar kommunikationen och eliminerar onödiga beslutspunkter då man 

vet vem man ska kontakta eftersom det sker på samma sätt i alla grupper. Man kan dra 

paralleller till Princip 12 där Morgan och Liker (2006) menar att rätt information bör riktas till 

rätt person i rätt tid vilket är problematiskt eftersom det finns många olika 

kommunikationsvägar. Införs en kalibreringskoordinator på grupperna kommer denna att veta 

vart informationen ska riktas och när den ska kommuniceras. Det skapar då också en roll där 

någon faktiskt är ansvarig för att en leverans ska ske i tid. Några av grupperna har redan 

personer som har liknande arbetsuppgifter som en kalibreringskoordinator vilket underlättar 

övergången för dessa. Övriga grupper bör dock utse en kalibreringskoordinator eller anställa 

en person som ansvarar för detta om man anser att det inte finns tillräckligt med resurser hos 

gruppen. Processen (se fig. 15) kommer då att förenklas till att antalet kommunikationsvägar 

reduceras.  

 

 
Figur 15. Ett förslag på hur kommunikationen kan underlättas grupper emellan (skapad av 

författaren). 

 

Jag vill även påpeka kommunikationen mellan grupperna (se fig. 16) kommer att förenklas på 

samma sätt som den kommer förenklas för kalibreringskoordinatorn. Samverkan mellan 

”kund” och ”leverantör” kommer på så sätt att stärkas i och med enklare kommunikation dem 
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emellan. Även återkoppling angående vad som fungerar mindre bra för kunden/leverantören 

kommuniceras på så sätt enklare då det finns tydligare kommunikationsvägar. 

 

 
Figur 16. Kommunikationen mellan grupper kommer även den att underlättas i och med 

införandet av fler kalibreringskoordinatorer (efter Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

 

En av Harringtons (1991) processförbättringsprinciper syftar till att eliminera fel innan de 

sker hellre än att reparera redan uppkomna fel. Denna rapport går helt emot denna princip på 

grund utav komplexiteten av processen och de förändringar som skulle behövt göras för att 

eliminera fel innan de sker. Det är fortfarande en bra idé att eliminera så många fel som 

möjligt vilket också tas upp i lean varför jag rekommenderar att en större, mer erfaren grupp 

av människor utreder detta när tid och resurser finns tillgängliga (se kapitel 10).  

8. Avslutande diskussion 
Hur kommunikation sker är det absolut viktigaste att standardisera genom en organisation för 

att erhålla en synkroniserad process för att meddela förseningar. Om man eftersträvar 

standardisering med förbättringsprinciper bör man undersöka vad i organisationen som redan 

fungerar bra och om dessa delar kan användas på andra delar av organisationen. Genom att 

”återanvända” gamla arbetssätt på nya grupper blir övergången troligtvis mycket enklare än 

om man skapar ett helt nytt arbetssätt. Det som har uppmärksammats vid intervjuerna är att 

NES- gruppernas leveranser fungerar relativt bra. Kommunikationen mellan grupperna går via 

NES kalibreringskoordinator som har till uppgift att föra information vidare. Skulle man 

standardisera detta arbetssätt och alltså införa kalibreringskoordinatorer enligt Princip 5 på 

övriga grupper skulle en konsekvens av detta troligtvis bli att grupperna synkroniseras genom 

enklare kommunikation. Med synkronisering i denna mening menas alltså att alla arbetar efter 

samma riktlinjer. Man använder då också ett arbetsätt som är relativt känt genom 

organisationen och därför borde bli accepterat av de anställda. Ett införande av gruppspecifika 

kalibreringskoordinatorer skulle både hjälpa grupperna på många olika sätt och som figur 15 

illustrerar även kalibreringskoordinatorn på NESX. När denne ska baka filer och upptäcker att 

viss kalibrering inte är färdig måste koordinatorn kontakta de olika grupperna vilket ibland 

kan ödsla väldigt mycket tid. Om kalibreringskoordinatorn endast har en kontaktperson som 

sedan för den informationen vidare underlättas dennes arbete avsevärt. 

Kalibreringskoordinatorn på NESX ansvarar idag även för nyhetsbrevet med den kommande 

kalibreringsplaneringen. I detta dokument är dock inte alla grupper representerade vilket 
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försvårar för dessa då de ska planera sin kalibrering. De gruppspecifika 

kalibreringskoordinatorerna ska därför även ansvara för att information om deras kalibrering 

införs i nyhetsbrevet för att på så sätt enkelt kunna följas i det fortsatta arbetet. För grupperna 

kommer kalibratörer och granskare att veta vad de ska leverera och i vilket skede eftersom det 

ansvaret hamnar på en specifik person som meddelar dem om detta. Även förseningar 

kommer att meddelas via koordinatorn eftersom det är dennes uppgift att meddela om dessa 

till övriga grupper. Det åligger även koordinatorns uppgift att efterfråga leveranser i tid innan 

en leverans för att på så sätt få reda på i vilket skede kalibreringen är i.  

 

När det istället gäller förändringar av parametersatsen som sker så är det inte alltid som 

personen som genomför en förändring kommer ihåg att meddela kalibreringskoordinatorn om 

det. Därför anser jag att verktyget ”Bevaka” bör utvecklas till att bli mer användarvänligt mot 

vad den är idag, för att ta hand om dessa fall och fungera som ett extra säkerhetsnät. 

Anledningen till att ”Bevaka” inte används idag beror antagligen delvis på att det inte är 

användarvänligt nog. Med de förändringar av verktyget som föreslås tror jag att man kommer 

se en ökad användning av verktyget. Detta är dock givet att chefer informerar om och framför 

fördelarna med förändringen så att det uppmärksammas i en större grad än vad det hade gjort 

annars. Det som bör påpekas är att denna utveckling av verktyget inte baseras på intervjuerna 

utan endast på min egen uppfattning av hur verktyget idag fungerar och hur det borde fungera 

för att börja användas mer frekvent. Min uppfattning baseras ju sedan självklart i sin tur på 

intervjuer och de möten som förts men det är alltså ingen uttalad önskan att verktyget bör 

utvecklas på detta sätt. Jag tror dock att en förbättring kan ske om man utvecklar verktyget på 

det föreslagna viset, och att förändringarna som behöver ske inte nödvändigtvis behöver vara 

särskilt krävande för utvecklarna på NEVE. 

 

Processförbättringar är i stort sätt aldrig prioriterade framför det traditionella arbetet trots att 

det skulle underlätta framtida arbete. Detta är särskilt sant i de tuffa ekonomiska tider som 

råder i skrivande stund. Ingenjörerna och gruppcheferna spenderar hellre sin tid på att se till 

att leveranserna sker innan deadline än att arbeta med processförbättringar. Ingenjörerna blir 

därför inte tillsagda att ta den tid som det behövs då det även för cheferna är viktigast att 

leverera i tid. Två av dessa förbättringar som jag dock, tillsammans med ett antal av 

respondenterna rekommenderar, är en kravspecifikation och ett granskningsunderlag. Att 

skapa dessa dokument är också ett arbete som är väldigt tidskrävande och där många olika 

anställda troligtvis måste hjälpas åt. Främst kravspecifikationen kommer vara krävande att 

skapa och grupper såsom NME5/6/8 och funktionsutvecklare från övriga grupper måste 

tillsammans utveckla detta dokument och som känt är NME5/6/8 redan under stor tidspress. 

Jag tror dock att med rätt prioriteringar så bör man kunna hitta luckor där det inte är lika 

mycket att göra och tillsammans med övriga grupper bestämma hur man bör gå tillväga för att 

skapa kravspecifikationer. NECE har redan skapat en slags kravspecifikation och inspiration 

bör tas från dessa för att standardisera utformningen av dessa till den grad att alla vet vad de 

kan förvänta sig av den när de läses. Granskningsunderlaget å andra sidan är inte ett 

dokument som kommer kräva att flera grupper samlas och diskuteras utan är ett dokument 

som kalibratörerna utformar efter utförd kalibrering. Även detta kommer dock att ”drabba” 

NME5/6/8 då de som sagt redan kalibrerar under stor tidspress. På grund av dessa 

omständigheter är en idé att granskningsunderlag till en början skapas i övriga grupper för att 

sedan utvärderas så att man kan identifiera bästa möjliga sätt att implementera detta i 

NME5/6/8:s. Poängen med att skapa dessa dokument är att införa båda två så att de kan 

användas tillsammans med varandra. Kravspecifikationen används för att se hur en funktion 

ska bete sig och granskningsunderlaget visar på att den beter sig på just det sättet som 

kravspecifikationen beskriver. Problemet med att dessa dokument inte skapas är alltså 
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tidsbrist, vilket kanske inte gör någon förvånad. Målet bör dock ändå vara att skapa dessa så 

att man faktiskt erhåller ett kvalificerat underlag för granskningen så att kvaliteten 

upprätthålls.  

 

Det faktum att statusreglerna inte följs är även det ett område som undersökts under arbetets 

gång, trots att detta inte ansetts som ett problem bland respondenterna. I själva verket har det 

inte heller varit ett problem utan detta är endast ett identifierat område för förbättring då jag 

anser att man antingen bör följa de regler som finns eller ändra dem. Det finns ingen poäng 

med att ha regler som inte följs. Man kan ställa sig frågan varför regler skapas som inte kan 

följas utan att skapa ett missgynnsamt arbetssätt. Detta kan grunda sig i att en inte tillräckligt 

varierande flora av grupper var närvarande vid teknikmötet där reglerna fastslogs. Orsaken till 

varför reglerna är utformade som de är har inte undersökts utan det är bara en hypotes från 

författaren att en inte tillräckligt varierad samling av grupper var närvarande. I så fall har inte 

det varierande arbetssättet hos grupperna uppmärksammats. Frågan uppstår om det är reglerna 

eller arbetssättet hos dessa grupper som bör förändras. Frågan om huruvida man bör förändra 

någonting som faktiskt fungerar uppkommer också. Eftersom arbetssättet inte har påvisat 

några uppenbara problem kan det vara väl motiverat att behålla arbetssättet så som det ser ut 

idag då det också är relativt mödosamt att förändra ett arbetssätt. Istället bör man angripa den 

andra parten i detta förhållande vilket är reglerna i sig. Detta för att behålla en standard som 

alla följer, dels så att man vet att en viss parameter har genomgått ett antal steg för att bli 

godkänd, dels för att anställda möjligtvis börjar anse att regler överlag inte behöver följas. 

Reglerna har trots allt tagits fram för att man ska ha kontroll över hur granskning genomförs. 

Utan denna kontroll kan man inte säkerställa att granskningen sker på ett bra sätt. Med en 

förändring av reglerna behåller man kontrollen över hur granskningen genomförs vilket 

genererar ett förtroende för granskningen. Detta är självklart givet att alla grupper följer de 

nya reglerna vilket blir gruppchefernas ansvar att kontrollera.  

 

Ett annat problem som har identifierats och som inte har uppmärksammats under 

intervjuernas gång är att alla har möjlighet att redigera alla parametrar i CalLib. Vid en 

närmare undersökning av detta fenomen upptäcktes att även jag hade denna möjlighet. Ändras 

parametervärden av misstag finns det en stor risk att mycket arbete går förlorat vilket kan 

sabotera deadlines till SOP eller FT/LP. Om de anställda endast fick redigeringsbehörighet av 

de parametrar de faktiskt redigerar så minskar denna risk väsentligt. Att restriktioner kan 

anses stötande mot personal anser jag att man går förbi i detta fall då en anställd inte kommer 

märka av ändringen så länge som den inte försöker redigera någon annans parametrar.  

 

Mjukvaruutvecklare och kalibratörer arbetar väldigt nära varandra på Scania. Detta har många 

fördelar då de delar teknisk kompetens mellan varandra men medför även en del nackdelar. 

En nackdel som har identifierats vid intervjuerna är att personer med ett ansvar för mjukvara 

även har en del granskningsansvar. Efter samtal med denna respondent stod det klart att detta 

gav upphov till stor irritation och förvirring varför jag rekommenderar att sådana fall noggrant 

bör ses över. Granskningsansvaret kan med största sannolikhet placeras på någon annan 

person som känner sig mer hemma i rollen som granskare, vilket jag också rekommenderar. 

Detta är något som även uppmärksammades som en stor skillnad mellan det intervjuade 

företaget och Scania. På det intervjuade företaget är mjukvara och kalibrering helt skilda från 

varandra så att alla kan fokusera på det arbete de känner sig mest trygga med.  
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9. Slutsatser 
En presentation av en rad åtgärder som är möjliga utifrån Scanias förutsättningar finns 

disponerade nedan.  

 

De åtgärder som bör införas för att förenkla granskningsprocessen samt öka kvaliteten på 

granskningen är:  

- Minska antalet kontaktpersoner på respektive grupp genom att skapa roller liknande en 

kalibreringskoordinator som ansvarar för kalibrerings- och granskningsfrågor.  

 

- Fortsätta med att utveckla kalibrergångslistan i mer detaljerade undernivåer i stegen 

Veichle type optimization och Engine type optimization. 

 

- Utveckla verktyget ”Bevaka” i Comptrans så att det blir möjligt att välja bevakning av de 

kommande undergrupperna i kalibrergångslistan 

 

- Utveckla verktyget ”Bevaka” så att e-posten som skickas ut som notifikationer vid en 

parameterförändring också innehåller information om vad parametern har fått för värde 

och vad den hade för värde innan förändringen.  

 

- Utforma en kravspecifikation till varje funktion som beskriver vilka krav som ställs på 

funktionen gällande bland annat acceptansnivåer, kriterier för över- och undersläng eller 

hur snabbt en frekvens bör svara.  

 

- Skapa granskningsunderlag efter att kalibrering är utförd som beskriver resultatet av 

granskningen. Bilagor såsom grafer och tabeller från resultatet bör bifogas med detta 

dokument.  

 

- Införa restriktivare redigeringsmöjligheter av parametrarna i CalLib. 

 

- Den nya kalibreringskoordinatorn på NEPE bör ansvara för att nyhetsbrevet innehåller 

information för den egna gruppen genom att meddela kalibreringskoordinatorn på NESX 

om information som bör föras in.  

 

- Ta bort granskningsansvar från personer vars arbete inte involverar kalibrerings- eller 

granskningsprocessen.  

 

Dessa punkter förutsätter självklart att ledningen står bakom dessa förändringsförslag så att de 

blir implementerade. Det är även viktigt att påpeka att då detta är förbättringsåtgärder 

identifierade genom arbetets gång kan fler åtgärder vara aktuella när väl dessa har 

genomförts. En utvärdering av hur förändringarna mottages av de inblandade och hur/om 

processen förbättras bör utföras efter förslagsvis 6 månader. På så sätt identifieras 

kvarvarande problem alternativt problem med det nya arbetssättet och beslut utefter 

utvärderingen kan i sådana fall tas. 

10. Fortsatt arbete 
Denna rapport har av förklarliga skäl inte berört alla de områden som skulle krävas för att få 

en mer optimal granskningsprocess. Rapporten har berört en del av de identifierade 
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problemen men det finns säkert fler och även andra synvinklar på hur man kan se på 

problemen och hur de bör lösas. En av dem är till exempel att man bör eliminera problemen 

innan de överhuvudtaget uppstår. För att göra detta krävs dock mycket tid och kunskap om 

hur grupperna arbetar. Enligt den erfarenhet jag har fått av min tid på Scania bör detta arbete 

utföras av någon som redan är insatt i processen. På så sätt vinner man mycket tid på att inte 

genomgå den inledande delen för av att grundligt förstå processen, vilket skulle krävas för att 

genomföra ett sådant arbete. 

 

Ett annat område där mer arbete kan göras är att en undersökning, liknande den som har 

genomförts i denna rapport, bör inbegripa fler grupper, förslagsvis de inom Base calibration i 

kalibrergångslistan. Jag tycker dock att det är viktigt att man inte undersöker en för stor 

mängd grupper utan håller sig till ett antal mellan 5-10 stycken. Detta ger bättre möjlighet till 

en djupare insikt om problematiken vilket är bättre än att bara skrapa på ytan om 

arbetsbelastningen blir för hög med för många grupper. 

 

Jag kan också tänka mig att ett eventuellt fortsatt arbete är att sätta dessa eller andra 

förbättringsprinciper i verket. En undersökning om vilka kanaler som är aktuella för att 

genomföra förändringar bör då ingå följt av ett försök att genomföra förändringarna via dessa 

kanaler. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuunderlag, del 1 

1. Hur stor arbetsbörda blir det vid implementering av ny funktion (och därmed nya 

parametrar) då man har infört ett ”beroendeträd” som föreslaget? 

 

2. Vad är skillnaden mellan granskningsprocesserna på NESG och NME5/6/8? 

 

3. Vad händer vid milstolparna? 

 

4. Hur vet ni att tidsplanen håller? 

 

5. Finns det problem med missade deadlines? 

 

6. Finns det någon granskningsansvarig? 

 

7. Följs reglerna för statushöjningar? 

 

8. Hur kommuniceras ”överlämningar” (överlämningar i form av beroende parametrar)? 

Hur vet nästa grupp att det är ok att börja kalibrera?  

 

9. Hur arbetar man med kalibrergångslistan? 

 

10. Hur vet man vad som ska levereras när? 

 

11. En tanke är att skapa ett nytt ansvarsområde av typ ”Beroendeansvarig”. Hur ser du på 

det? Är det en roll du t.o.m. skulle kunna ha? 

 

12. SOP går att flytta på, ses det som en ”förlängd” deadline när den inte är statisk? 

 

13. Bör funktionsutvecklaren bifoga kravspecifikation till kalibratörer och vidare till 

granskningsmöten? Hur fungerar det idag? 

 

14. Vilka är med på granskningsmötena (eg. vad kallas positionerna de innehar?)? 

 

15. Är antalet parametrar på granskningsmötena ett problem? Om ja, måste all status höjas 

på möten, kan inte vissa erfarna kalibratörer få granska sina egna parametrar och på 

möten sker en slutgranskning? 

 

16. Vilka grupper har ni leveranser mot (i steg 8-9)? 

 

17. Vilka grupper får ni leveranser från (i steg 8-9)? 
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Bilaga 2: Intervjuunderlag, del 2  

(där a, b är intervjuarens egna kontrollfrågor) 

Förseningar 

1. Varför skapar man inte avvikelserapporter vid granskningsmötena för att undvika att 

förseningar inte kommuniceras? 

a.  Är det för att en koordinator som för informationen vidare inte finns? 

Förändringar 

1. Varför använder man inte verktyget ”Bevaka” i Comptrans? 

a.  Är det för att det är svårt att veta vilka parametrar som påverkar ens egna? 

b.  Är det för att man måste ange ”resp”? 

Kvalitet 

1. Varför finns det inget skriftligt underlag från kalibreringen för granskningen? 

a.  Är det för att ingen har bestämt att det ska ske? 

b.  Vem ska bestämma att det ska ske? 

2. Varför finns ingen kravspecifikation som beskriver hur en funktion ska bete sig? 

a.  Är det för att ingen har bestämt att det ska ske? 

b.  Vem ska bestämma att det ska ske? 

3. Är det ett problem att reglerna för statushöjningar inte hålls? 

4. Är det ett problem att alla kan checka in parametrar? 

Otydlig arbetsprocess 

1. Varför har ingen skapat en planering utifrån kalibreringsunderlaget? 

a.  Är det för att ingen har bestämt att det ska ske? 

 

 


