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Scania CV AB, Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, is a production 
company that manufactures and supplies trucks, buses, engines, and 
services. Research and Development Unit, a major part of Scania's 
success, consisting of 3,500 employees, aims to continually develop, 
and improve high quality products and solutions. This project was 
carried out at the research and development department RCDA, 
which constantly work to determine the perceived quality of Scania’s 
trucks. 

 

The purpose of this thesis work was to identify improvement 
opportunities and suggest how these could be implemented on the 
chosen improvement area in the RCDA department. The aim of the  
work was to provide a literature study and deliver improvement 
proposals and its impact in an implementation  
plan. Assurance of the fulfilment concerning the above purpose and 
objectives were made with the following questions: 
How can processes in the subject of perceived quality on Scania be 
developed and improved? 

➢ Which sub process affect the process concerning perceived 
quality? 

➢ Which parts of the defined sub process can achieve 
significant improvements? 

➢ What improvements in the defined sub process can be made? 
 

The answers to the questions were done through data collection that 
included observations, interviews, and a literature study. The 
project was defined subsequently with the data collection to the 
AAR-sub process Virtual AAR Evaluation. Which, after interviews and 
discussions with employees showed opportunities for concrete 
process improvements. Improvement areas such as working methods, 
communication and process structure were defined. Concrete 
solutions were then presented and supported with articles from the 
literature study: 

➢ Checklists for quality assurance 
➢ Measurement of supplier performance 
➢ Workflow management, provides structure and efficiency  
➢ Dialogical communication 
➢ Transformative leadership 

 

The conclusion shows that implementation according to the plan 
presented may give rise to concrete improvements in the sub process 
virtual AAR evaluation through reduced resource utilization and quality 
assuring the process. 
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I 

 

Sammanfattning 
Scania CV AB, Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, är ett produktionsföretag som 

tillverkar och levererar lastbilar, bussar, motorer samt tjänster. Forskning och 

utvecklingsenheten en stor del av Scanias framgång, bestående av 3 500 medarbetare har som 

mål att utveckla samt förbättra högkvalitativa produkter och lösningar. Detta examensarbete 

har utförts på forsknings och utvecklingsavdelningen RCDA som ständigt jobbar med att 

fastställa lastbilarnas upplevda kvalitet.  

 

Syftet med examensarbetet var att identifiera förbättringsmöjligheter samt föreslå hur dessa 

skulle kunna implementeras på företaget med utgångspunkt från det valda förbättringsområdet 

på avdelningen RCDA. Målet med arbetet var utöver att leverera en litteraturstudie presentera 

förbättringsförslagen och dess effekt i en implementeringsplan. Säkerställandet att ovanstående 

syfte och mål uppfylldes gjordes med nedanstående frågeställning: 

Hur kan processer inom ämnet upplevd kvalitet på Scania utvecklas och förbättras? 

➢ Vilka delprocesser påverkar processer angående upplevd kvalitet mest? 

➢ Vilka delar av den avgränsade processen kan uppnå betydelsefulla förbättringar? 

➢ Vilka förbättringar i den avgränsade processen kan göras? 

 

Besvarandet av frågorna gjordes genom datainsamling som innefattade, observationer, 

intervjuer och en litteraturstudie. Projektet avgränsades i samband med datainsamlingen till 

delprocessen Virtual AAR Evaluation som efter intervjuer och diskussioner med medarbetare 

visade möjligheter till konkreta processförbättringar. Förbättringsområdena arbetssätt, 

kommunikation och processtruktur definierades. Varav med hjälp av en litteraturstudie kring 

ämnena perceived quality och virtual evaluation togs lösningsförslag fram. Lösningsförslagen 

innefattar: 

➢ Checklistor för kvalitetssäkring 

➢ Mätning av leverantörers prestanda 

➢ Workflow management, ger struktur och effektivitet 

➢ Dialogisk kommunikation 

➢ Transformativt ledarskap 

 

Slutsatsen i arbetet visar på att implementering enligt den plan som presenterats ger upphov till 

konkreta förbättringar inom delprocessen virtual AAR evaluation genom minskad 

resursanvändning och kvalitetssäkring av processen. 

 

Nyckelord: upplevd kvalitet, virtual evaluation, kvalitetsförbättring, processförbättring 
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Terminologi 

AAR-process  AAR-process står för Appearance Approval Report process och 

innebär godkännande av specifika artiklars upplevda, visuella 

kvalitet. Den övergripande processen avdelningen RCDA jobbar 

efter. 

 

DQS  Inom avdelningen RCDA finns professionella titlar. En av dessa 

titlar är DQS, Design quality specialist. DQS:er har i uppdrag att 

kontrollera specifika artiklars upplevda visuella kvalitet, upp till 

Scanias standard. 

 

Graining  Interiören i Scanias lastbilar har olika material och texturer. 

Graining är den mönstrade texturen som bland annat återfinns på 

lastbilarnas interiörpaneler. 

 

Loop  Arbetet lyfter fram artikel-loopar, tiden det tar för en specifik artikel 

att bli godkänd angående upplevd, visuell kvalitet. 

 

PPAP PPAP står för Production Part Approval Process, och innebär i 

kontext en process för kvalitetssäkring av Scanias 

premiumprodukter. Appearance Approval Report ingår i processen. 

 

RCDA  Avdelning som examensarbetet utförts på och står för Styling & 

Vehicle Ergonomics, Appearance Approval. 

 

RCDD Avdelning närliggande RCDA och står för Styling & Vehicle 

Ergonomics, Design och består av studio ingenjörer. 

 

SQA Avdelning under inköp och står för Supplier quality assurance. 

 

TTP Time to production, den tid det tar för en artikel att ingå i 

produktionsprocessen. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
Scania, ett av de mest anrika företag i Sverige har färgat svensk industri med sin starka och 

hållfasta kultur. Företaget verkar inom lastbilsbranschen, och har alltid strävat efter kvalitet och 

förbättringar med målet att skapa värde åt kund. Värdet för Scanias kunder grundas i 

upplevelsen och den höga kvaliteten i produkterna som erbjuds, deras premiumprodukter. Vid 

säkerställandet av premiumprodukternas standard mot kundnöjdhet, har åtgärder vidtagits som 

i dagens situation kan kopplas till de resurser som lagts i utvecklingsfaserna av lastbilarna, det 

fokus som läggs på visuell kvalitet, samt den faktiska upplevda kvaliteten. Hur upplever 

kunderna deras produkter? För att Scania ska uppnå detta ska fokus läggas på ständiga 

förbättringar i processer. Processerna i utvecklingsfaserna kan i stor del styra och återspegla 

den kultur som genomsyras hos Scania, det måste säkerställas. 

 

1.2 Bakgrundsbeskrivning 
Projektet inleddes med ett förstudiearbete på företaget Scania vid avdelningen RCDA under 

Cab development. Förstudiearbetet lyfte fram tre olika förbättringsområden, som 

konkretiserades ner till ett valt område. Problemområdet AAR-processen valdes och blev 

därmed utgångspunkten för examensarbetet. Tidigt i projektet gjordes en avgränsning i 

projektet till AAR-processens delprocess virtual AAR evaluation som förbättringsområde. 

Genom en tidig avgränsning kunde arbetet på ett kvalitativt sätt praktiseras med kunskaper och 

färdigheter som förvärvats under utbildningens gång. Förslag på förbättringar inom 

delprocessen kan även gynna organisationen Scania och avdelningen RCDA, i form av minskat 

antal kvalitetsbrister och effektivisering av processen. 

  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Examensarbetet syftar till att identifiera förbättringsmöjligheter samt föreslå hur dessa skulle 

kunna implementeras på företaget med utgångspunkt från det valda förbättringsområdet. 

Följande frågeställning med delfrågor har att använts: 

1. Hur kan processer inom ämnet upplevd kvalitet på Scania utvecklas och förbättras? 

a. Vilka delprocesser påverkar processer angående upplevd kvalitet mest? 

b. Vilka delar av den avgränsade processen kan uppnå betydelsefulla förbättringar? 

c. Vilka förbättringar i den avgränsade processen kan göras? 

 

1.4 Antaganden, avgränsningar och begränsningar 
Personer som deltagit i arbetet i samband med observationer och intervjuer har haft tillgång till 

processbeskrivningar på intranätet InLine. Därav har antaganden tagits att alla deltagare har 

haft full förståelse för de processer och begrepp som tagits upp i de intervjuer och observationer 

som utförts. Brist på resurser har lett till att examensarbetet har avgränsats. Begränsningar som 

medförts av den gjorda avgränsningen av projektet är således de tidsresurser som lades i början 

av arbetet på annat än den valda delprocessen. Dessutom har delprocessen ej kunnat medföra 

specifika mätdata som kan sänka arbetets validitet. 
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2. Företagsbeskrivning 

2.1 Scania  
Scania CV AB, Scania Commercial Vehicle Aktiebolag, grundades år 1891 och är ett 

produktionsföretag som tillverkar och levererar lastbilar, bussar, motorer samt tjänster. Med 

45 000 anställda i över 100 länder har Scania etablerat sig väl i branschen. Huvudkontoret i 

Södertälje är samlingsplatsen för all forskning och utveckling inom företaget. Forskning och 

utvecklingsenheten, bestående av 3 500 medarbetare och har som mål att ständigt utveckla och 

förbättra högkvalitativa produkter och lösningar. Ett mål som i sig leder till säkerställandet att 

Scania behåller sin plats som det ledande företaget i branschen. Scania ägs sedan år 2014 av 

tyska Volkswagen AG och ingår därav i den övergripande koncernen, se figur 2.1 (InLine, 

2017).  

2.2 RCDA, Appearance Approval  
Forsknings och utvecklingsenheten på Scania består av 3 500 medarbetare och är indelade i 

olika avdelningar som uppfyller ett eget syfte inom organisationen. En av dessa avdelningar 

benämns RCDA, Styling & vehicle ergonomics, appearance approval. Avdelningen leds av 

Håkan Kåreby med team medarbetare verkande som design quality specialists, ingenjörer, 

koordinatörer, samt utvecklare, illustreras i figur 2.2.  

 

Figur 2.1, Scania organisationskarta (InLine, 2017) 

Figur 2.2, RCDA avdelningskarta (InLine, 2017) 
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RCDA är en kvalitativ avdelning som verkar under Cab Development, se figur 2.1, och arbetar 

i enlighet med processen AAR, Appearance Approval Report. AAR är Scanias metod att 

säkerställa premiumprodukternas visuella standard. Standarden ska uppfylla Scanias 

varumärkeskrav när det gäller; form, färg och övergripande aspekter i.e. den visuella kvaliteten. 

Arbetsprocessen som följs av avdelningen RCDA vid arbete med AAR illustreras enligt 

huvudprocesserna i figur 2.3. I den första huvudprocessen, Identify AAR-requirement, 

identifieras specifik artikel för en värdering om godkännande av den visuella kvaliteten behövs 

göras, ”är artikeln i fråga något som slutkunden uppmärksammar”. Andra huvudprocessen, 

Supplier and time schedule, bokas möten med leverantörer och andra aktörer involverade, och 

en tidsplan för artikeln görs. Därefter i sista huvudprocessen, Evaluate AAR-part, evalueras 

artikeln av den DQS för att antingen få en godkänd eller icke godkänd upplevd, visuell kvalitet. 

Vid fallet att artikeln inte blir godkänd av DQS initieras en loop, då leverantören måste åtgärda 

de uppdagade problemen innan artikeln kan godkännas samt sättas i produktion. Vidare i figur 

2.4 visas de olika delprocesserna som ingår i AAR-processen, enbart den avgränsade processen 

virtual AAR evaluation förklaras då processen i fråga är varit i fokus under arbetets gång.  

  

Figur 2.4, Delprocesser som ingår i AAR-processen (InLine, 2017) 

Figur 2.3, AAR-processens huvudprocesser, flöde 
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2.3 Virtual AAR Evaluation 
Säkerställandet av att alla parter involverade i utvecklingen av specifika artiklar är väl 

informerade, hanteras genom delprocessen virtual AAR evaluation, se figur 2.5. Syftet med den 

virtuella processen är att komma överens om upplevd kvalitet för att optimera artikeldesign före 

initiering av produktion. Leverantören och delägaren är de parter som begär virtual evaluation 

och uppmanar AAR medarbetare för att boka en evaluering med tillhörande deltagare 

(leverantör, SQA, köpare, RCDS, RCDD studioingenjör, AAR medarbetare). AAR 

medarbetare presenterar den förväntade kvalitetsnivån och kriterier för artikeln. Därefter 

presenteras även lärdomar från tidigare utvärderingar. Studio ingenjören går sedan igenom 

deras kriterier i form av en checklista för konstruktion av artikeln. Samtliga parter diskuterar 

uppkomna problem med hänsyn till kraven gällande upplevd kvalitet, konstruktion och design 

(InLine, 2017).  

 

  

Figur 2.5, Flödet i delprocessen Virtual AAR Evaluation 
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3. Teori 
Teori som tas upp har varit relevant för analysering av resultaten som tagits fram. Utöver teorier 

och begrepp som beskrivs i detta kapitel presenteras en huvuddel av studerat material i den 

genomförda litteraturstudien, se kapitel 5. Teoriavsnittet tar upp litteratur utöver det som 

uppenbarats från litteraturstudien. 

 

3.1 Mätdatabehandling av leverantörers prestationer 
Leverantörer kan utgöra stora delar av en organisations kultur samt påverka företagens 

prestanda. Därför är det effektivt att utföra kontinuerliga mätningar av leverantörerna då 

problem tydligt kommer upp till ytan och trender kan förutspås lättare. Idag finns det ett flertal 

analys- och mätverktyg som kan uppnå sådana egenskaper. Ett effektivt analysverktyg som 

visuellt, snabbt visar leverantörers prestanda är spindelvävsdiagrammet. Diagrammet är ett 

analyshjälpmedel som grafiskt möjliggör en illustration av leverantörers prestationsdata. 

Dessutom kan diagrammet visa skillnader mellan olika leverantörer samt vilka brister som 

föreligger hos vissa aktörer (Andersen & Fagerhaug, 2002). 

 

3.2 Säkerställande av kvalitet inom Forskning & utveckling 
Bergman och Klefsjö (2012) nämner att redan i utvecklingsskedet av produkter och artiklar går 

det att se tydliga samband med de förutsättningar som sätts och en hög kvalitet. Såväl ändringar 

i ett tidigt i produktutvecklingsfaserna är väsentligt mindre kostsamma än ändringar som sker i 

senare faser, se figur 3.1. Förutom att det kan vara en konkurrentstrategi att lägga fokus på 

utvecklingsfaser och dess processer gynnar det företaget då kostsamma ändringar på grund av 

kommunikations eller kompetensbrist kan undvikas (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Enligt Henry Ford är ett nödvändigt fundament för att kunna uppmärksamma 

förbättringsåtgärder i produktionsprocesser samt utvecklingsprocesser, att standardisera 

arbetssätten i organisationer (Liker, 2009). Standardisering i sig innebär att på ett enhetligt sätt 

arbeta och planera inom en organisation. Det kan gälla produktion, materialval, kvalitet, 

konstruktion och kvantitet. Effekten av standardisering är att en tydligare struktur i arbetet 

bildas. Strukturen leder till att organisationer kan undvika problem som sker i brist på 

kompetens samt problem som sker i brist på kommunikation (Olhager, 2013). Vidare nämner 

Liker (2009) vikten av att belysa standardiserade arbetssätt vid lansering och utveckling av nya 

produkter. Speciellt när flera yrkesmänniskor med olika kompetenser samlas för att arbeta med 

gemensamma mål kan konflikter lätt uppstå. Därför viktigt att hitta en balans mellan införda 

strikta procedurer och medarbetarkreativitet för att nå upp till utmanande mål angående kvalitet, 

kostnad och effektivitet. 

Figur 3.1, Ändringskostnader beroende på var i produktutveckling fasen ändringen sker (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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Utöver ständiga förbättringar och aktivt förebygga, förändra och förbättra kvalitetsfrågor 

används offensiv kvalitetsutveckling där arbetssätt, verktyg och värderingar samverkar för att 

sätta kunden i centrum. Hörnstensmodellen som illustreras i figur 3.2 visar värderingar som är 

ett resultat av ett engagerat ledarskap för kvalitet som grund. Modellen bygger på de hörnstenar 

som tas upp i offensiv kvalitetsutveckling. För att hörnstenarna i modellen ska samverka och 

skapa en helhetsbild för kvalitet åt kund behövs den stödjas av lämpliga arbetssätt och verktyg 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

3.3 Processer och processlära 
Inom området kvalitet definierar Bergman och Klefsjö (2012) processer till ett samverkande 

nätverk med en början och ett slut, input respektive output. Nätverket består av upprepade 

aktiviteter med syftet att vara värdeskapande för både interna och externa kunder. Alvesson och 

Sveningsson (2012) instämmer med definitionen att processer är sammankopplade aktiviteter 

som sker löpande i organisationer, samt hävdar att processer i sig är en bidragande faktor till 

att företag är i ständig förnyelse. Processer i ett företag delas enligt Bergman och Klefsjö (2012) 

in i tre olika delar, huvudprocesser, stödprocesser och ledningsprocesser. Huvudprocesser är de 

mest centrala processerna och kan utgöra ett företags produktutvecklingsprocess då processen 

har i uppgift att tillfredsställa företagets externa kunder. Stödprocesser stödjer 

huvudprocesserna med resurser och har i uppgift att tillfredsställa företagets interna kunder. 

Ledningsprocesser, exempelvis strategiska planeringar och målsättningar har i uppgift att stötta 

företagets processer i form av interna förbättringar. Eftersom processer består av 

sammankopplade aktiviteter med många aktörer krävs en genomgående koordination av alla 

bidragande parter. För att möjliggöra förbättringar i processer krävs en god kommunikation. 

 

3.4 Kommunikation i organisationer 
Kommunikation har en direkt relation till hur en organisation fungerar och utvecklas (Heide, et 

al., 2012). Heide, et al. (2012) hävdar att medarbetares goda förmågor att kommunicera i en 

organisation avgör företagets överlevnad. För en god kommunikation ska finnas inom 

organisationen krävs att medarbetarna; är beredda att bidra, avsiktligen arbetar mot 

organisationens mål och kan kommunicera med varandra. Enligt Heide, et al. (2012) handlar 

det i grunden om människors relationer och den informationsdelning samt -överföring som sker 

i företaget. I slutändan gäller det för organisationens ledning att tillhandahålla resurser och 

skapa en kommunikationsstrategi med en sammankoppling av överföring och delning av 

information för att tolka och diskutera budskap för att kommunikation ska kunna ses som enkel 

och effektiv för medarbetarna och således leda till en mer effektiv organisation med mindre 

kommunikationsbrister som är tidskrävande (Tonnquist, 2014). 

 

Figur 3.2, Hörnstensmodellens byggstenar och fokus (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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3.5 Arbetssätt vid kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling är ett ledningssystem sammankopplat av värderingar, verktyg och 

arbetssätt. Systemets mål är att med rätta medel skapa ökad tillfredställelse åt kund med 

användning av lägre resurser. Bergman och Klefsjö (2012) nämner några arbetssätt som ingår 

i ledningssystemet; leverantörssamverkan och processledning. De nämnda arbetssätten är en 

del av den kultur offensiv kvalitetsutveckling förespråkar. Vid användning av dessa krävs ett 

stöd av värderingar och lämpligt valda verktyg för att systemets arbetssätt ska ge önskad 

effektivitet.  

 

3.5.1 Leverantörssamverkan 
Knyta samman sina leverantörer med organisationens egna processer är vad 

leverantörssamverkan innebär som arbetssätt. Orsaker till att en organisation lägger betoning 

och resurser på samverkan med leverantörer kan oftast kopplas till; höga kvalitetsbristkostnader 

orsakade av låg produktkvalitet från leverantören, möjlighet till ständiga förbättringar för 

leverantörer och utnyttjandet av leverantörers specialkompetens för de levererade produkterna 

som ökar kundtillfredsställelsen. Bergman och Klefsjö (2012) trycker på att för att leverantörer 

och organisationer ska vara i symbios ställs krav på organisationen att först förstå sina egna 

processer. Bara då kan organisationen bistå med stöd till leverantörernas kompetens för att 

kunna identifiera de förbättringsmöjligheterna som finns för båda parter. 

 

3.5.1 Processledning som arbetssätt 
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är det av stor vikt att beakta processledning som ett 

arbetssätt i organisationer. Arbetssättet processledning används i organisationer för att 

kontinuerligt förbättra processerna. För att leda processerna krävs tre delmoment; förstå 

processen, observera processen samt förbättra processen kontinuerligt. Bergman och Klefsjö 

(2012) beskriver att det är viktigt att balansera och fokusera på vart och ett av delmomenten för 

att en organisations processer ska kunna förbättras. Att förstå processen görs genom att se vilka 

aktiviteter och individer som samverkar och påverkar processen. Därefter observeras processen 

genom regelbundna mätningar. Informationen som mätningarna ger gör det möjligt att se brister 

i processen och ger också underlag till kontinuerliga förbättringar. För att i slutändan uppnå en 

hög, kvalitet, effektivitet och anpassningsförmåga i processen. 
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4. Tillvägagångssätt – Metod 
Examensarbetet har noga planerat utförts genom användande av induktiv-kvalitativa metoder. 

Induktiv metod har applicerats då teori har byggts på insamlade data. Vidare har fokus satts på 

forskarens tolkning av insamlad information vilket medför till att examensarbetet utförts enligt 

en kvalitativ metod (Patel & Davidson, 2003). Genomförandet av arbetet har inkluderat 

observationer av arbetsflödet inom RCDA, insamling av information på intranätet (InLine, 

Scania), samt intervjuer med Scania medarbetare. Insamlad information inledde arbetet av en 

litteraturstudie, med syftet att finna information inom ämnen som percieved quality och virtual 

evaluation. Studien tillsammans med applicerbar teori gav genom analyseringar upphov till 

förbättringsförslag inom den avgränsade delprocessen virtual AAR evaluation. 

Förbättringsförslagen konkretiserades och utgjorde grunden för en implementeringsplan, se 

figur 4.1.  

4.1 Datainsamlingsmetod 
Genom observationer, intranätet InLine, och intervjuer samlades data in från dels avdelningen 

RCDA samt den närliggande avdelningen RCDD som till skillnad omfattar design av produkter. 

Datainsamlingen möjliggjorde en framgångsrik litteraturstudie på grund av den erlagda 

informationen som gavs från intervjuer samt observationer. Litteraturstudien utgjorde 

majoriteten av teoriansamlingen i arbetet. Insamling av data är ett av de viktigaste stegen vid 

utförandet av ett kvalitetsförbättringsprojekt. Tanken är att få ett ordentligt beslutsunderlag som 

belyser de berörda frågorna (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

4.1.1 Observationer 
Observationer har utförts löpande under arbetets gång för att få en tydligare bild initialt av 

Scania samt avdelningen RCDA arbetsflöde. Alla utförda observationer har gjorts med 

öppenhet, då alla medarbetare som ingått vetat om processen. Mestadels har deltagande vid 

möten utgjort observationerna, men även observationer av hur Design Quality Specialists 

arbetar med appearance approval. De initiala observationerna följdes av en heldag med diverse 

medarbetare (RCDA, RCDD, RCDS, se figur 2.1) som ingår i AAR-processen. 

Heldagsobservationen gav förståelse om hur alla medarbetare som verkar inom perceived 

quality kollaborerar och hur viktigt samarbetet mellan parterna är. Heldagsobservationen 

återkopplades till DQS respondent 2 som var en bidragande part. Återkopplingen med 

respondenten gav insikt i omfattningen av den övergripande AAR-processen och beslutet om 

att avgränsa examensarbetet till en delprocess med stort inflytande. Fokus på en inflytande 

process skulle utgöra stor nytta för effektiviteten samt minskade kvalitetsbrister i de utvecklade 

produkterna. 

Figur 4.1, Examensarbetets induktiva- kvalitativa genomförande 
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4.1.2 Scanias interna dokumentation 
Scania har som organisation funnits länge, och genom åren har information samt arbetsflöden 

dokumenterats och lagts upp på deras intranät InLine. Därav har metoden dokumentär forskning 

använts. En metod som innebär undersökning av dokument i form av visuella källor samt digital 

kommunikation vid Scania (Densocombe, 2016). Examensarbetets informationsinsamling har 

därav underlättas vid användandet av intranätet där digitala dokument och visuella källor 

tillhandahållits. Mycket information kring avdelningen RCDA och dess processer samt 

information kring medarbetare och deras befattning har hämtats vilket gett arbetet en bred 

informationsbas som har varit användbar under hela projektet. 

 

4.1.3 Intervjuer 
Intervjuerna som utförts med två respondenter från avdelningen RCDA respektive en från 

avdelningen RCDD. Samtliga intervjuer har använt samma egengjorda intervjumall se bilaga 

1. Då intervjuaren på ett planerat och kvalitativt sätt samlat information har intervjuerna varit 

semistrukturerade (Patel & Davidson, 2003). Ifall respondenternas svar var otydligt eller 

innehållsfattigt ställdes tillhörande uppföljningsfrågor för att bibehålla en kvalitativ metod med 

hög validitet. Intervjufrågorna var upplagda på ett sätt att oberoende respondent skulle svaren 

vara betydelsefulla för arbetet. Två av respondenterna var design quality specialists från 

avdelningen RCDA och en respondent var en studio ingenjör från den närliggande avdelningen 

RCDD. Svaren från intervjuerna låg till grund för det initiala arbetet med litteraturstudien. 

 

4.1.4 Litteraturstudie 
Litteraturstudien utfördes för att jämföra den integrerade upplevda kvaliteten inom RCDA-

avdelningen och den definierade delprocessen Virtual AAR-utvärdering med olika perspektiv 

och studier från litteraturen. Studien är en av huvudpelarna i projektet och tillsammans med 

relevant material möjliggöra att svara på projektets frågor. Litteraturstudien ger också en grund 

för att identifiera förbättringsåtgärder som kan vara till hjälp i framtida arbete vid avdelningen 

för RCDA vid Scania. Litteraturstudien initierades efterföljande de intervjuer som hållits då 

svaren låg till grund för ämneslistor och sökord för respektive ämnen, se bilaga 2. När 

ämneslistorna var klara och sökorden identifierade söktes relevanta artiklar. Relevansen 

diskuterades med handledare Håkan Kåreby där ett antal artiklar prioriterades. Syftet med 

artiklarna var att ge relevans och insikt till identifierade problemområden inom delprocessen 

virtual AAR evaluation. För att hitta de mest relevanta och informativa artiklarna användes två 

sökmotorer, Kungliga tekniska högskolan, och Uppsala Universitet, samt ett flertal databaser 

där artiklarna har sitt ursprung*. Metoden som använts har influerats av Haraldsson (2011) där 

han i sin handbok, Den kreativa och kritiska litteraturstudien, går igenom arbetsgången av 

systematiska litteraturstudier. Haraldsson (2011) beskriver att det inledande arbetet kräver en 

avgränsad frågeställning för litteraturstudien, vad som ska undersökas. Därefter ska validerade 

artiklar tas fram och läsas systematiskt för att löpande anteckna intressanta teser. Efter att 

artiklarna har studerats beskriver Haraldsson litteraturstudiens format. Formatet ska enligt 

Haraldsson (2011) innefatta; abstract, introduktion, bakgrund, resultat och diskussion. Abstract 

ska vara en kort beskrivande text som intresserar läsaren för studien. Introduktionen presenterar 

problemet som studien ska diskutera. Bakgrunden gör läsaren införstådd i arbetets teori och 

resultatet samt diskussionen presenterar insamlade artiklar med tillhörande analys med 

                                                      
* Databaser: Virtual and Physical Prototyping, International Journal of Engineering Business Management, 

Procedia, SAE Technical Paper Series, Pergamon, Concurrent Engineering, Springer, Journal of Management 

Development, Journal of Manufacturing Technology Management 
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koppling till frågeställningen. Litteraturstudien i detta arbeta har utförts i enlighet med 

Haraldssons handbok till viss mån. Dock har avvikelser uppstått i litteraturstudiens format. 

Formatet är influerat av Haraldsson men har anpassats till arbetets röda tråd. 

Abstract/introduktion är i enlighet med handboken däremot är studiens resultat, diskussion och 

analys skriven i en löpande text. På grund av att Scania som organisation förespråkar 

användandet av engelska togs ett beslut tillsammans med ämnesgranskare på Universitetet och 

handledare på Scania att litteraturstudien skulle skrivas på engelska.  
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4.2 Dataanalys 

4.2.1 Genomgående arbetssätt 
Genomgående i examensarbetet har PDSA-cykeln använts som grundfilosofi. Genom att 

planera arbetet innan genomförande och därefter studera det som gjorts blev genomföranden i 

arbetet ofantligt mycket lättare att följa samt analysera. PDSA-cykeln se figur 4.2, visar på ett 

arbetssätt som systematiskt upptäcker, identifierar och genomför åtgärder inom 

problemområden (Bergman & Klefsjö, 2012). 

4.2.2 Framtagande av förbättringsområden 
Verktyget Ishikawadiagram som ingår i Bergman och Klefsjö (2012) sju förbättringsverktyg 

har använts i examensarbetet för att reda ut vad som orsakar problem i den avgränsande 

delprocessen virtual AAR evaluation. Ishikawadiagram, orsak-verkan-diagram, hjälpte till när 

en systematisk analys gjordes för varje identifierat problem. Syfte med verktyget var att visa 

vilka orsaker som påverkar processen mest (Bergman & Klefsjö, 2012). Förbättringsområden 

inom den avgränsade delprocessen togs fram med hjälp av Ishikawadiagrammet, se figur 4.3. 

Diagrammet belyser områden med tillhörande orsaker som påverkar och potentiellt kan orsaka 

problem i processen. Datainsamling har varit till grund för framtagandet av diagrammet och 

visar att förbättringar går att genomföras inom tre förbättringsområden: 

➢ arbetssätt 

➢ kommunikation 

➢ processtruktur  

4.3 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten, hur tillförlitlig min mätning är, innebär att samma resultat erhålls oberoende av 

vem mätningen utförts av. Eftersom utförda intervjuer samt observationer innefattade generell 

intervjumall och opartiska observationer förstärks reliabiliteten för arbetet (Patel & Davidson, 

2003). Observationer som utförts kontinuerligt under projektets gång har tillfört till en bred och 

Figur 4.2, PDSA cykelns flöde (Bergman & Klefsjö, 2012) 

Figur 4.3, Ishikawadiagram för framtagning av förbättringsområden  
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detaljerad bild över arbetet hos en avdelning inom forskning och utveckling, vilket kan förstärka 

reliabiliteten. 

 

Validiteten av min mätning är beroende av hur datainsamlingen utförts, samt vilka tekniker och 

verktyg som använts. Däribland intervjutekniker, och observationstekniker. Intervjuer som 

utförts hade en semi-strukturerad intervjuteknik vilket innebär att en planerad och samtidigt 

öppen intervju med uppföljningsfrågor utförts med respondenterna, se bilaga 1. Validiteten av 

intervjuerna förhöjs således då jag mäter det jag verkligen vill mäta. I kontrast utfördes 

observationerna på ett ostrukturerat sätt. Respondenterna ledde konversationerna vilket 

medförde till att validiteten kan påverkas negativt. Utöver intervjuer och observationer har 

insamling av data skett från Scanias intranät InLine. Informationen har därefter i samband av 

kontinuerliga avstämningar kunnat valideras, vilket medfört till en förstärkt validitet (Patel & 

Davidson, 2003). 

 

4.4 Etiska ställningstaganden 
Informationen som erhållits av den genomförda datainsamlingen har tolkats objektivt för att 

fokusera på ämnet och inte ta ställning (Patel & Davidson, 2003). Intervjuer genomförda har 

förutom att utföras objektivt tydligt frågat respondenter om deras ställningstaganden angående 

anonymitet. Samtliga respondenter har givit godkännande till användandet av informationen 

som givits i deras intervjuer, därav nämns respondenternas namn i arbetet. Vidare finns inga 

krav från företagets sida att sekretessbelägga varken organisationen eller avdelningens namn. 
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5. Literature Study 
The focus of this literature study is to investigate and gather research concerning the sub process 

virtual AAR evaluation at the department of RCDA at Scania. The study is divided into two 

comprehensive parts. The first part; Production part approval process analyse with help from 

various articles, why the overall AAR-process is used in the automotive industry and its 

complexity. The second part of the study; Underlying factors within the sub process with 

anchoring in articles, brings up possible improvements in areas within the sub process.   

 

5.3.1 Production part approval process 
Scania a large company within the truck industry has taken on the large task of being a highly 

efficient and producing company. To maintain its market presence and stand out against its 

competition Scania has developed a strong and influenced company culture. Within the 

company’s culture an important building block and procedure PPAP – Production Part 

Approval Process, has been adapted to ensure the highest quality of its product.  

 

PPAP is vastly used in the automotive industry and is easily described as a quality assurance 

process. Quality assurance has the purpose to ensure that Scania as a part of the automotive 

industry has a consistent manufacturing system that meets design and engineering 

specifications and requirements (Lundgren, et al., 2015). Furthermore, within this procedure 

there is an immense focus on the end consumer and how they experience Scania’s premium 

products (Catalina, 2016). This causes Scania to put great focus on appearance approval and 

perceived quality, to ensure that their consumers end up with high quality premium products. 

Catalina’s studies have confirmed that implementing PPAP and Appearance Approval 

procedures decreases defects ppm and therefore increases the overall quality of the products 

produced. 

 

To clarify, there is no denying the importance of appearance approval and the focus on 

perceived quality within the automotive industry. Scania needs a focus on perceived quality and 

appearance approval to maintain their edge against competitors. Perceived quality is set out to 

be one of the most critical factor creating success for automotive manufacturers. Development 

and implementation of perceived quality evaluation methods is key to stay competitive and 

successful in the automotive market. Nonetheless have the methods and techniques as an 

integrated approach (Stylidis, et al., 2015). Moreover, the focus on departments such as RCDA 

is of high importance, and keeping improving and developing their workflow and processes 

will cut realisation time and time to production for newly developed parts. As mentioned by 

Kusar, et al. (2014) the automotive market continuously changes. To keep up with the market, 

companies such as Scania need to continuously change and optimize their workflow and 

processes to maintain at the top.  

 

In retrospect concerning quality assurance and the importance of thriving for innovative, high 

quality procedures that is needed to develop and produce new products (Kusar, et al., 2014). 

Greater focus needs to be put on the department RCDA, its procedures, and workflow to achieve 

a premium quality product. Which can be achieved improving RCDA’s own sub-process 

Virtual AAR Evaluation, due to the fact problems regarding product development can be 

addressed early, and eliminated. 
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5.3.2 Underlying factors within the sub process Virtual AAR evaluation  

Virtual evaluation process complexity 

The Virtual AAR Evaluation process proves to be of importance on delivering quality products 

efficiently. Different parties with different interests attends the meetings included in the overall 

virtual evaluation process. Which leads to contradictions and resistance between the attendees 

such as designers, studio engineers, suppliers, and appearance approvers. The complexity of 

these contradictions lies within the subject matter when developing tools parts that will be 

appearance approved and get ready for production.  

 

As mentioned by Eberhard (2006), where he states the complexity and the importance of 

understanding the flow of materials when producing interior parts in the automotive industry. 

Eberhard continues to explain the difficulties of handling plastic materials and the causes of 

warpage and corrugation when making the specific moulds. These complex problems lie at the 

minds of the studio engineers, and where they have the most interest when going through the 

procedure of the Virtual AAR Evaluation. To balance the complexity of the construction of part 

moulds and the designers’ interests in shapes of parts as well as the suppliers and appearance 

approvers is not an easy task. 

 

Although overcoming obstacles can prove the virtual AAR process to be of great use, if carried 

out properly. It is shown that a vast integration between designers and engineers in the early 

phases of product development is proving to be positive (Bordegoni & Caruso, 2012). The 

benefits in an integrated design review e.g. virtual evaluation process includes more effective 

execution time and final product quality. Which in the end will prove to be of great use to 

appearance approvers at RCDA. Bordegoni and Caruso (2012) further examines the 

possibilities of improving the review/evaluation process and extend communication to the end 

user. In Scania’s case the end user in the evaluation activities is interchanged with the RCDA 

department and the appearance approvers (DQSs). 

 

Today in production of automotive vehicles the design and development of i.e. interior and 

overall cab development. Designers, engineers, and evaluations, are performed sequential and 

repetitive see figure 5.1, before the product can be produced in full scale (Bordegoni & Caruso, 

2012). That can cause great contradictions between the involved parties and loop the automotive 

parts in appearance approval for months. To eliminate this, Scania and the RCDA team uses 

the virtual evaluation process, and which Bordegoni and Caruso (2012) presents in their 

proposed model, see figure 5.2. The model suggests integration and ongoing collaboration 

between designers, engineers, and evaluation activities where the RCDA and appearance 

approvers fits in. The problem seen with the virtual evaluation process at RCDA is to execute 

this flawlessly. 

Figure 5.1, Designers, engineers, and evaluation activities performed sequential (Bordegoni & Caruso, 2012) 
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Communication 

Gathering of different professionals such as designers, studio engineers, and appearance 

approvers makes communication a key to achieve better overall quality. Therefore, it is 

important to aid teamwork and collaboration regarding participants and the decision making 

that occurs (Matta & Corby, 2000). Communication in a broad sector has been recognized in 

direct link to success of an organization, nonetheless organizational change (Simoes & 

Esposito, 2014). As the sub process, virtual AAR evaluation is in the initial stages of tool 

development for automotive parts where designers might be forced to realize certain 

shortcomings due to studio engineers’ information of plausibility. The evaluation procedure 

needs to be a process open for change and nevertheless contain good communication between 

professionals. Although high transparency and good communication among the professionals 

engaged in the virtual AAR evaluation is important and rewarding. It is made clear by Wazlak 

and Johansson (2014) that there needs to be a fit between how comprehensive the processed 

information is. Too extensive information can cause reversed effect, and increase the level of 

ambiguousness concerning the virtual evaluation procedures. 

 

Simoes & Esposito illustrate in their study about organization change that when communication 

within an organization become highly dialogic, the resistance to change descended. Which can 

be adapted to the sub process and the workflow of the RCDA department. Keeping an ongoing 

dialog about the changes within the cab development, effectiveness concerning tools for parts 

and participation within the organization may rise. In context, a good and thought through 

communication strategy can improve the overall sub process and nonetheless make the process 

more time effective and quality oriented. 

 

Furthermore, there are challenges with implementing any type of changes in an organization. 

Including implementations due to process improvement, nonetheless considering the sub 

process looked over in this study. The sub process includes various parties from various 

departments within and outside (suppliers) of Scania. When eventual changes are made to the 

process it impacts many people with a vast amount of perspectives, which leads to a high 

complexity (Simoes & Esposito, 2014). As mentioned by Simoes and Esposito (2014), 

resistance of change is of importance when improving overall quality and clarity of objectives 

covering the proposed change. If objectives and strategies are properly used it will enhance the 

probability of a successful implementation of change. Therefore, it is of great importance to 

clarify with all parties what the changes impose on them personally and to motivate 

participation with the thrive for what Scania stands for, effectiveness and quality. 

 

Supplier relationship 

Supplier relationship has been important for Scania throughout the years of its existence. The 

organization has since the beginning been acting against a selected supplier strategy, see figure 

5.4. Where suppliers have been handpicked with the intent of creating a long-term relationship, 

Figure 5.2, Bordegoni & Caruso proposed methodology and intention with RCDA sub process Virtual AAR Evaluation 

(Bordegoni & Caruso, 2012) 
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however with a still limited integration (Brandes, et al., 2013). However, top management are 

eligible of potential problems when using this strategy. The supplier provides interdependent 

value to the R&D and allows company’s such as Scania to have a great value invested in their 

suppliers (Brandes, et al., 2013). This causes liability and the pressure to maintain a good 

relationship even if problems occur. 

Creation of good supplier relationship comes with great difficulties. Nonetheless, because of 

cultural and organizational differences. Coping with these difficulties and equivocality 

concerning subject matters (perceived quality, virtual evaluation), lies a great value in 

examining two communication challenges; clarity of shared information, and intention to share 

information (Wlazlak & Johansson, 2014).  

 

The first communication challenge is related to the clarity of the information a sender shares to 

e.g. supplier. Causes of faulty interpreted information can lead to added miscommunication 

which affects TTM (time to market) and quality of products produced. Furthermore, cultural 

differences that prompt different expectations, approaches, and perspectives can occasionally 

unable collaborators to find correct information. Prevention can be done due to an extended 

communication procedure, where geographic distance and language barriers are dealt with 

(Wlazlak & Johansson, 2014). Intention to share information, the second supplier 

communication challenge, states that team members and collaborators do not reveal or share 

certain information. According to Wlazlak and Johansson (2014) study this could be a reason 

of collaborators not perceiving it to be a part of their responsibilities. Which can cause 

confusion within the project. Ways to manage these difficulties lies with the use of 

communication media with less richness, methods and tools to improve process fit, a shared 

management model, and together create an explicit communication procedure (Wlazlak & 

Johansson, 2014). 

 

Process management 

The virtual AAR evaluation process at RCDA lack a thorough process management. As well 

as continuous process improvements. According to respondent 3 (studio engineer, RCDD) the 

evaluation process currently is a typically ad-hoc managed process. Meaning that the process 

has a low efficiency and a high flexibility due to undefined rules and seemingly non-structure, 

see figure 5.5. Suggestively improvements to ad-hoc processes can be made and have the effects 

of being less flexible and more effective, by creating a workflow management. However, by 

doing this through applying a hybrid approach to a non-structured process, there will be no 

results. Since you cannot formally define an ad-hoc process (Ferreiraa, et al., 2016). The hybrid 

approach mentioned by Ferreira, et al. (2016) consists of managing three components; time, 

information, and communication flow, in the process see figure 5.6. The components should be 

interchained and thus making the output of the process more effective. 

 

 

Figure 5.4, Definition of Selected Supplier relationship and its characteristics (Brandes, et al., 2013) 
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Furthermore, aside improving the management of the sub process itself, explicit leadership 

could be adapted to fully take advantage of the benefits from a virtual AAR evaluation. 

Especially leadership that has been studied to be successfully conducted in research and 

development (R&D). As a project leader in R&D projects i.e. organizations, the idea-generating 

role that involves encouraging new and creative problem solving and ideas, state the grounds 

of success, as theorists suggest in Elkins and Keller (2003) study. Furthermore, it is shown in 

Elkins and Keller (2003) research of R&D leadership, that a project leader need to lead not only 

internally but externally to members outside the project group. Being successful doing this can 

be critical for a leader to achieve project success. Effectiveness of leadership styles varies in 

different situations and organizations. However, based on literature reviewed by (Elkins & 

Keller, 2003) the most effective is transformational leadership. This leadership in R&D context 

proves effectiveness by using inspirational motivation and to create common visions 

concerning the project. In development projects, such as for the virtual AAR evaluation at 

Scania, a transformational leadership style has proven to provide the projects participants with 

contextual support. In addition to findings concerning leadership styles, the review also 

uncovers that the vast change in technology differentiate R&D leadership from operational, and 

is important to consider (Elkins & Keller, 2003). 

 
 

  

Figure 5.5, Flexibility vs. Efficiency in Process Management (Ferreiraa, et al., 2016) 

Figure 5.6, Interchained management of work, communication, and information. A hybrid approach (Ferreiraa, et al., 2016) 
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6. Resultat 
Utgångspunkten för resultaten i arbetet är de områden som togs fram enligt ett 

Ishikawadiagram, se figur 4.3. Tre områden belystes; arbetssätt, kommunikation och 

processtruktur, som genomgående presenteras i resultaten av det utförda arbetet. Resultaten 

kopplas till kapitel 4 och de genomförda observationer och intervjuer som utförts löpande under 

projektets. 

 

6.1 Arbetssätt 
Intervjuerna som utfördes med respondenter från såväl DQS:er samt studio ingenjör visade 

entydigt på att den nuvarande delprocessen virtual AAR evaluation (som nedan benämns 

”delprocessen”) är svagt genomarbetad. Respondenterna uppgav att arbetet i processen utförs 

ad-hoc och är såväl ostrukturerat som ineffektivt. Vidare resulterade intervjuerna i att arbetet 

med leverantörer kartlades och nuvarande arbetssätt med dem ifrågasattes. Respondent 1, DQS, 

var noga med att uttrycka resursbrister skulle kunna elimineras vid ett mer konsekvent 

användande av effektiva arbetssätt i samband med etablerade leverantörskontakter. Samtliga 

tillfrågade medarbetare var tydliga med att delprocessen i fråga är viktig och kan medföra att 

resurskrävande produkt-loopar kan minskas. Om kommunikationen mellan nyckelaktörerna; 

leverantörer, DQS, inköp och studio ingenjörer kan förbättras kan gemensamma målsättningar 

slås fast i ett tidigt skede för specifika produkters utveckling och därmed hindra eller minska 

uppkomsten av tidiga problem. Observationer som gjorts löpande vid Scania och avdelningen 

RCDA har gett en inblick över väl strukturerade arbetssätt som används i det dagliga arbetet. 

Detta sker i form av dagliga möten, uppföljande av medarbetare respektive arbetsuppgifter, och 

ger upphov till ett effektivt arbetsflöde inom avdelningen. Arbetssätten skiljer sig därigenom 

mellan den undersökta delprocessen virtual AAR evaluation och det vardagliga arbetet. 

 

Upplysta arbetssätts problem i delprocessen virtual AAR evaluation: 

➢ Svagt genomarbetad 

➢ Brist i standardiserade arbetssätt 

➢ Brist i delprocessens struktur, ad-hoc 

➢ Bidragande parter har olika målsättningar 

 

6.2 Kommunikation 
Resultat från observationer av arbetet på avdelningen RCDA vid Scania har resulterat i en 

förståelse kring hur viktigt medarbetarna upplever kommunikation i organisationen. 

Intervjuerna har uppenbarat att en hållbar kommunikation inom delprocessen är speciellt 

viktigt. Många aktörer med olika befattningar har enligt respondenterna mycket starka och olika 

åsikter. Respondent 2, studio ingenjör, nämner att det ofta uppstår motstridigheter mellan 

involverade parter. Det kan exempelvis bero på att styling och konstruktion inte stämmer 

överens. När studio ingenjörer anser att det finns brister i verktygsritningarna kan konstruktören 

vara av en annan åsikt. Respondenten vittnade också om att det finns tillfällen då inköp och 

design inte strävar åt samma håll. Kommunikationen är därav väldigt viktig för att delprocessen 

ska fungera optimalt. Enligt respondenterna finns en direkt relation mellan en väl fungerande 

kommunikation och processens effektivitet, där även vikten av att tidigare lärdomar 

kommuniceras mellan deltagande parter lyfts fram som en viktig beståndsdel. Trots att denna 

insikt varit tydlig bland respondenterna har avsaknad av kommunikation kring den avgränsade 

delprocessen varit tydlig då respondenterna ej har tydlig bild över processflödet. 

 

 

 



19 

 

Upplysta kommunikations problem i delprocessen virtual AAR evaluation: 

➢ Avsaknad av kommunikation 

➢ Motstridigheter mellan bidragande parter, exempelvis gällande inköp och design 

➢ Lärdomar från tidigare arbete presenteras ej 

 

6.3 Processtruktur 
Observationer utförda på avdelningen RCDA har resulterat i en tydlig bild av den 

processtrukturer som används vid arbetet. Strukturerna är tydliga och väl genomarbetade, 

exempelvis välstrukturerade dagliga och veckovis möten, medarbetare har insyn i hur AAR-

processen utförs. Intervjuerna har dock påvisat det motsatta angående processen virtual AAR 

evaluation. Respondenterna beskriver att trots att de bidragande parterna varit direkt delaktiga 

i delprocessen har de ej blivit involverade i processtrukturens uppförande och utveckling. 

Respondent 2, studio ingenjör, beskriver även delprocessen som ad-hoc, ostrukturerad och 

ineffektiv. 

 

Upplysta problem gällande delprocessen virtual AAR evaluations processtruktur: 

➢ Brist i att involvera bidragande parter i utveckling och uppförande av processen 

➢ Processen är ostrukturerad och ineffektiv, ad-hoc 
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7. Analys och diskussion 

7.1 Förbättringsområden  
Observationer, intervjuer samt litteraturstudien som utförts inom ramen för detta exjobb har 

sammantaget visat på ett antal förslag till förbättringar och vidareutveckling av processen 

virtual AAR evaluation. Förbättringsförslagen har identifierats inom tre huvudområden; 

arbetssätt, kommunikation, och processtruktur. Bergman och Klefsjö (2012) nämner att redan 

i ett tidigt utvecklingsskede av produkter och artiklar går det att se tydliga samband mellan de 

förutsättningar som sätts och en hög kvalitet. Därav anses lösningsförslagen i processen virtual 

AAR evaluation bidra till att ändringar kan göras ett tidigt i produktutvecklingsfasen och därmed 

möjliggöra väsentligt mindre kostsamma ändringar.  

 

7.1.1 Arbetssätt 
Utöver att optimera och standardisera kommunikationen mellan alla parter i processen krävs 

det implementering av konkreta verktyg och arbetssätt för att förbättra effektiviteten och 

eliminera slöseri av resurser i delprocessen. Ett grundläggande förbättringsförslag kretsar kring 

att mäta leverantörers prestanda. Med detta menas att leverantörerna som tillverkar artiklarna 

för utvecklingsprojekten inom cab development kontinuerligt mäts i de felaktigheter som 

framkommer. Felaktigheterna som de mäts emot är exempelvis kvaliteten av den graining som 

görs på merparten av interiörartiklarna på lastbilarna, samt felaktigheter i färger på artiklarna. 

Mätningarna föreslås mätas av design quality specialists vid avdelningen RCDA, varje 

felaktighet på graining respektive färg dokumenteras och sammanställs. Sammanställningen 

föreslås att göras med analysverktyget spindeldiagrammet (polärdiagram). Diagrammet visar 

snabbt och visuellt, historik kring leverantörers skillnader i prestanda samt vilka brister som 

föreligger hos vissa aktörer, förutsatt att liknande produkter diskuteras (Andersen & Fagerhaug, 

2002), se exempel i figur 7.1. Diagrammet kan även mäta och visuellt belysa enstaka 

leverantörer felaktigheter som uppstått i respektive områden. Användning av sådana mätningar 

kommer även underlätta för RCDA att kommunicera med leverantörerna vart förbättringar 

måste göras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7.1, Spindelvävsdiagram som visar mätning av leverantörsbrister gällande Color & Grain 
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Grundläggande för alla lösningsförslag är att de arbetssätt som följs ska vara standardiserade 

och sätta kunden i fokus. Detta kan åstadkommas genom att på ett enhetligt sätt arbeta och 

planera inom processen (Bergman & Klefsjö, 2012). Effekten blir således att det bildas en 

tydligare struktur i arbetet som leder till att processen virtual AAR evaluation kan undvika 

problem som sker i brist på kompetens, och kommunikation (Olhager, 2013). Ett enkelt sätt att 

starta standardiseringen av arbetssätten är att införa checklistor, och en tydlig processkarta, så 

att alla parter har en bild över arbetet i processen. 

 

Framtagna lösningar gällande arbetssätten i delprocessen virtual AAR evaluation: 

➢ Mätning av leverantörers prestanda med användande av ett spindelvävsdiagram. 

Används för att belysa historiska data och förebygga liknande brister gällande visuell 

kvalitet. 

➢ Standardisera arbetssätten som används med införande av checklistor för 

kvalitetssäkring samt tydligt kartlägga delprocessen 

 

7.1.2 Kommunikation 
Vikten av att förstå att processen inkluderar samarbete mellan olika parter med olika intressen 

är nyckel till att delprocessen kan genomföras korrekt. Detta är dock inte lätt då brist i 

kommunikation och kompetensvariationer leder till motsättningar och motstånd mellan 

deltagarna som designers, studio ingenjörer, leverantörer och DQS:er och kan leda till att 

artiklar loopar, enligt respondent 1 (DQS). Artiklar kan enligt respondenten loopa i 6 månader 

upp till 1 år mycket beroende av brist i kommunikation och arbetssätt, vilket tär på 

resursanvändandet och påverkar således TTP. Som nämnts av (Eberhard, 2006) där han anger 

komplexiteten och vikten av att processens inblandande parter förstår materialflödet vid 

framställning av inredningsdelar inom bilindustrin. Dessa komplexa problem ligger hos 

studioingenjörerna och gäller genom dialogisk kommunikation framföra informationen till 

resterande deltagare i virtual AAR evaluation. Att balansera komplexiteten i konstruktionen av 

delformar och designers intressen i former av delar samt leverantörer och DQS:er är inte en lätt 

uppgift. Men det måste understrykas att genom ett övervinnande av uppstådda hinder kan 

delprocessen virtual AAR evaluation vara till stor nytta, om den genomförs korrekt. Det framgår 

av (Bordegoni & Caruso, 2012) att en stor integration mellan designers och ingenjörer i de 

tidiga faserna av produktutveckling visar sig vara positiv. Fördelarna i en integrerad 

designöversikt, det vill säga den delprocess som undersökts, omfattar effektivare 

exekveringstid och slutlig produktkvalitet. Vilket i slutändan kommer att vara till stor nytta för 

avdelningen RCDA inte minst Scania. 

 

För att uppnå en mer integrerad designöversikt som lyckas med att effektivisera 

exekveringstiden och öka kvaliteten för de slutliga artiklarna bör en stor vikt läggas på att stödja 

lagarbete, samarbete och beslutsfattandet (Matta & Corby, 2000). Det inkluderar även att 

fokusera på en dialogisk kommunikation mellan parterna. Simoes & Esposito (2014) illustrerar 

i sin studie att denna typ av kommunikation förändrar motståndet mot förändring. Det krävs 

också en implementering av två kommunikationsregler som ska följas för att bibehålla en god 

relation med leverantörer. Den första kommunikationsregeln är relaterad till tydligheten hos 

den information som en avsändare delar med leverantörer. Orsaker till felaktig tolkad 

information kan leda till ytterligare felkommunikation som påverkar TTM (time to production) 

och kvaliteten på de producerade produkterna. Dessutom kan kulturella skillnader som leder 

till olika förväntningar, tillvägagångssätt och perspektiv, ibland inte hjälpa samarbetspartners 

att hitta rätt information. Förhindrande kan göras på grund av ett utökat 

kommunikationsförfarande där geografiska distans- och språkbarriärer hanteras (Wlazlak & 
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Johansson, 2014). Den andra leverantörs kommunikationsregeln säger att lagmedlemmar och 

medarbetare inte avslöjar eller delar viss information. Enligt Wlazlak & Johansson (2014) kan 

detta vara en orsak till att medarbetare inte uppfattar det som en del av sitt ansvar. Vilket kan 

orsaka förvirring inom projektet.  

 

Framtagna lösningar gällande kommunikationen i delprocessen virtual AAR evaluation: 

➢ Använda dialogisk kommunikation, förändra motstånd mot förändring 

o Förena bidragande parter 

o Tydliggörande av information, undvika felaktiga tolkningar 

o Dela inte information som kan orsaka förvirring, många aktörer med olika 

befattningar deltar i delprocessen 

 

7.1.3 Processtruktur 
Virtual AAR evaluation processen vid RCDA saknar en grundlig processhantering, samt ett 

genomgripande arbete med kontinuerliga processförbättringar. Enligt respondent 3 (studio 

ingenjör) är utvärderingsprocessen för närvarande en typiskt ad hoc-hanterad process. Detta 

betyder att processen har en låg effektivitet och hög flexibilitet på grund av odefinierade regler 

och en till synes icke-struktur. Förslagsvis kan processen förbättras genom att skapa workflow 

management (arbetsflödehantering) och därigenom minska flexibiliteten och öka effektiviteten. 

Att implementera workflow management genom att tillämpa ett hybrid-tillvägagångssätt till en 

icke-strukturerad process kommer inte att ge några resultat, eftersom man inte formellt kan 

definiera en ad hoc-process (Ferreiraa et al., 2016). Därför krävs det att virtual AAR evaluation 

processen först genomgår en standardisering av de arbetssätt som finns idag. Det kan 

åstadkommas med exempelvis implementering av checklistor och genom att börja mäta 

leverantörers prestationer. Hybridmetoden, se figur 5.6, som nämns av (Ferreiraa, et al., 2016) 

består i att hantera tre komponenter; arbete, information och kommunikationsflöde, i processen. 

Komponenterna ska vara sammanvävda och därigenom effektivisera processens output. 

 

Förutom att förbättra hanteringen av delprocessen i sig kan ett mer explicit ledarskap anpassas 

för att fullt ut utnyttja fördelarna med en virtual AAR evaluation. Som ledare inom forskning 

och utveckling-projekt, behöver man ta den idégenererande rollen vilket innebär att uppmuntra 

ny och kreativ problemlösning och att ange skälen för framgång, som teoretikerna föreslår i 

(Elkins & Keller, 2003) studie. Detta beskriver den transformella ledarstilen och bör antas av 

drivande bidragande part, exempelvis en DQS från avdelningen RCDA. 

 

Framtagna lösningar gällande delprocessen virtual AAR evaluations processtruktur: 

➢ Från ad-hoc management till workflow management, högre effektivitet i processen. 

o Hybrid tillvägagångssätt, sammanväva arbete, information och kommunikation 

➢ Transformativt ledarskap, idégenerande roll som uppmuntrar kreativ problemlösning 
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7.2 Slutsatser  

7.2.1 Rekommendationer 
De rekommenderade lösningarna för delprocessen virtual AAR evaluation innefattas av 

standardiserade arbetssätt med fokus på checklistor som i sig hjälper till att kvalitetssäkra 

processen samt eliminerar oklarheter och struktur i processen. En process som inte är 

standardiserad är svår att effektivisera. Standardisering krävs samtidigt för att kunna skifta 

nulägets ad-hoc management av processen till en process med workflow management, vilket i 

sig leder till att processen får en högre effektivitet då strukturen är mer strikt än tidigare. Det 

innebär också en lägre flexibilitet. Utöver standardisering och workflow management innefattar 

lösningsförslagen att en kommunikation med fokus på dialog appliceras. Kommunikation 

utförd dialogiskt förändrar motståndet mot förändring (Simoes & Esposito, 2014). Tillsammans 

med transformativt ledarskap i en R&D process som inspirerar motivation och utvecklande av 

processens aktörer att ha gemensamma visioner om projektet. Ledarskapet uppmuntrar även ny 

och kreativ problemlösning och idéer.  

 

Lösningsförslag: 

➢ Checklistor för kvalitetssäkring 

➢ Mätning av leverantörers prestanda 

➢ Workflow management, ger struktur och effektivitet 

➢ Dialogisk kommunikation 

➢ Transformativt ledarskap  
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7.2.2 Implementeringsplan 
Genom att införa lösningsförslagen kan processen virtual AAR evaluation kunna effektiviseras. 

För att exemplifiera hur lösningsförslagen kan implementeras i processen har en 

implementeringsplan uträttats för att belysa hur en implementering av de framtagna praktiska 

lösningarna kan införas i delprocessen. Lösningsförslagen som handlar om kommunikation och 

ledarskap tas därav inte upp i planen utan lämnas över till ledningen på avdelningen RCDA för 

bearbetning. Implementeringsplanen ökar tydligheten av de föreslagna lösningarna se figur 7.2. 

I virtual AAR evaluation processteg 2 föreslås att en checklista implementeras, se bilaga 3. 

Checklistan har syftet att tydliggöra leverantörens processer och analyser för diskuterade 

artiklar. Det uppmanas i samband med genomgång av checklistan att alla bidragande parter ger 

input vid uppstådda oklarheter. Processteg 3, som innefattar att konstruktören, DQS, leverantör 

presenterar lärdomar från tidigare förekomna problem föreslås att mätningar, se figur 7.1. 

Mätningen presenteras för att ge ytterligare material till diskussionen. Därefter uppmanas att en 

dialogisk kommunikation förs med leverantören vid fall av uppstådda trender angående 

felaktigheter, exempelvis angående tidigare artiklars coloring & graining. Ytterligare en 

checklista för alla specifika artiklar, se bilaga 3, och presenteras av DQS i processteg 4. Målet 

med checklistan är att tydliggöra kriterier för artiklar som bör prioriteras angående perceived 

quality. Listan har också funktionen att starta en dialog med leverantören, för att tidiga problem 

angående artiklars upplevda kvalitet ska elimineras. Sista processteget i virtual AAR evaluation 

handlar om att alla bidragande parter diskuterar och granskar genomförd process. Detta görs 

för att skapa hög transparens för att möjliggöra utveckling av processen och arbetssätten som 

används. 

 

 

  

Figur 7.2, Överskådlig implementeringsplan  
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7.3 Reflektion 
Arbetet har från start till slut styrts i projektform, vilket har varit väldigt givande på grund av 

den blandade strikta strukturen med de oförutsägbara. Under examensarbetet gång har 

förbättringsmöjligheter på avdelningen RCDA vid Scania studerats. En överväldigande uppgift 

som började med att RCDA övergripande AAR-process undersöktes. AAR-processen var för 

omfattande och avgränsades efter diskussion kring vilket behov som fanns på avdelningen av 

vilken inriktning på projektet skulle ge konkreta förbättringar. Avgränsning gjordes därefter till 

en delprocess i AAR-processen och resulterade i att förbättringsförslag togs fram för 

effektivisering av processen. Resultaten visar att förbättringsmöjligheter finns i tre olika 

områden, arbetssätt, kommunikation och processtrukturen. Den omfattande litteraturstudien 

hjälpte tillsammans med applicerad teori till att presentera enkla lösningar som har små till 

minimala kostnader att införa.  

 

Litteraturstudien hänger tätt samman med framtagna förbättringsförslag. Eftersom studien var 

en central del i arbetet lades en stor mängd tid på att leta fram relevanta artiklar samt att hitta 

tydlig relevans till de undersökta områdena i arbetet. Studien var ett främmande sätt att leta 

fram information vilket utgjorde sig till en utmaning. Trots komplexiteten i att sammanställa 

flertalet artiklar till något som är av relevans för något praktiskt var studien givande. 

 

I eftertanke har många oväntade faktorer under examensarbetets gång utgjort att arbetet skiftat 

från praktiskt antagande till ett teoretiskt. Vilket har medfört att arbetet inte löst de praktiska 

dilemman som medföljer en sådan process som virtual AAR evaluation. För att lösa praktiska 

problem behövs mer tid läggas på att studera processen och följa fler bidragande parter.  

 

7.4 Förslag på fortsatt arbete 
Arbetet avgränsades till delprocessen virtual AAR evaluation på grund av resursbrister. Därav 

anser jag att fortsatt arbete bör göras i resterande delprocesser, främst i mån att skapa 

genomgående struktur och standardisering. I nuläget brister i mätning av prestationer på 

avdelningen RCDA. Ökade mätningar där prestationer både internt och externt utförs kan öka 

effektiviteten av de granskade artiklarna. Mätningarna ger även upphov till bättre uppföljning 

och diskussion kring förbättring. 
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Bilagor 

Bilaga 1, Intervjumall 
 

1. Vad går processen ”Virtual Evaluation” konkret ut på? 

Uppföljning 

1.1 Hur uppnår processen i nuläget sitt syfte? 

 

2. Vilken roll har du i processen? 

Uppföljning 

2.1 Hur mycket arbete innebär processen för en X? 

2.2 Under processens arbete vad tillför AAR? 

*Beroende av svar i 2 

 

3. Hur transparent anser du processen vara? 

Uppföljning 

3.1 Vad anser du kan göra processen mer transparent för alla deltagare? 

 

4. Hur såg arbetet ut innan Virtual AAR Evaluation implementerades? 

Uppföljning 

4.3 Varför är processen idag ej genomarbetad? 

 

5. Har det uppstått några motstridigheter/motgångar vid processens arbete? 

Uppföljning 

5.1 Hur anser du att detta kan förebyggas? 

 

6. Vem brukar leda under processens arbete? 

 

7. Hur har ni som medarbetare blivit engagerade vid implementering av processen? 

Uppföljning 

7.1 (Om nej) Tycker du att det behövdes? Varför? 
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Bilaga 2, Litteraturstudiens sökord, insamling av artiklar 

 

 

 

  

Ämne Sökord

AAR-processen PPAP (production part approval process)

Percieved quality, automotive industry

Quality control

Virtual AAR Evaluation Virtual evaluation automotive parts 

Group leadership within R&D

Communication 

Change management

Process transparency

Supplier relationship

conflicts and contradictions between designers and engineers

Process improvement

Ämne & Sökord, Insamling av artiklar
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Bilaga 3, Exempelchecklista 

 

 


