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Populärvetenskaplig beskrivning
Ett fordon är inte bara det du kan se och ta på utan det innehåller också en större mängd
mjukvara som styr allt ifrån dina låsningsfria bromsar till hur mycket bränsle som ska
sprutas in i motorn vid varje givet tillfälle. När mjukvaran blir mer och mer omfattande i
fordonet är det viktigt att provningen av mjukvara och fordonet tillsammans koordineras
och blir så bra som möjligt. Detta examensarbete är utfört på Scanias forsknings och
utvecklingsavdelning Powertrain Control System Developments testavdelning under
vintern 2010/2011.
Uppdraget var att undersöka den informationsinsamling som sker vid de prov som körs på
utvecklingsfordon för att undersöka om den motsvarar de förväntningar som
utvecklingsavdelningarna har. Målet var sedan att ta fram en ny
informationsinsamlingsmetod för att överbygga de glapp som fanns mellan existerande
metod och de förväntningar som finns. Oavsett hur bra din produkt är så är det i slutändan
en människa som ska besluta vilket fordon som ska inhandlas och hur denna slutkund
uppfattar produkten blir därför lika viktigt som hur mycket bränsle den drar. Genom att
redan i ett tidigt skede fråga provkunderna vad de anser och överföra den informationen till
utvecklingsavdelningen kan förhoppningsvis fel rättas till i ett tidigt skede och goda idéer
tas tillvara.
Eftersom det finns en tydlig skillnad mellan dagens informationsinsamlingsmetod och de
förväntningar som finns kravställs en ny metod med större validerande element. De
förändringar som föreslås belyser vikten av att bygga upp en närmre kontakt med de
kunder och förare som genomför proven. Förare av provfordon besitter en stor kunskap om
produkten och rapporten fokuserar därför på hur den informationen genom enkäter,
telefonintervjuer, datorsystem och möten kan överföras till utvecklingsavdelningen. Målet
är att så utvecklingsavdelningen ska veta så mycket som möjligt av det som föraren vet
utan att störa föraren för mycket i dess arbete.

Tack.
Att examensarbeta på Scania Powertrain Control System har varit fantastiskt roligt och
lärorikt och jag vill passa på att tacka alla för all hjälp och alla förklaringar som jag har fått
ta del av under min tid. Att vara omgiven av människor som alltid är villiga att ifrågasätta
hur saker gjorts förut och som uppskattar att någon vänder upp och ner på stenar ytterligare
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Framför allt vill jag tacka Malin Frylmark som i egenskap av min handledare tålmodigt har
hjälpt mig att stanna på rätt spår och hjälpt mig knäcka de tankenötter som jag stött på
under vägen.
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Ordlista
Drivlinan är det som driver fordonet framåt. Här ingår motor, växellåda och de axlar där
emellan som för fordonet framåt. Drivlinan består både av hårdvara och av mjukvara och
de styrsystem som reglerar den.
Fältprov, FT, är prov som körs ute hos kund för att säkerställa att fordonet fungerar i olika
kunders miljö.
Kunskapsöverföring används för att beskriva hur kunskap kan delas mellan olika
medarbetare genom att de som besitter kunskap är villiga att dela den och att mottagaren är
villig att tillgodogöra sig informationen.
Långtidsprov, LP, är prov som körs i Scanias regi av erfarna chaufförer som inte själva är
med i utvecklingsarbetet.
LP-avlusning, NE:s version av långtidsprov som körs för att ”avlusa” mjukvaran från fel.
NE eller Powertrain Control System är den avdelning på Scania R&D som utvecklar
styrsystemen för motor och växellåda.
NEVS tillhör NE och är den grupp som utför tester på mjukvaran integrerad i det övriga
systemet. Vad de gör beskrivs närmare i kapitel 4, Testning på Scania.
NEVT tillhör NE och är den grupp som koordinerar och följer upp de prover som görs ute
hos kund. Också deras arbete beskrivs närmare i kapitel 4, Testning på Scania.
Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten i en undersökning och ger ett mått på i vilken
utsträckning undersökningen är fri från slumpvisa fel.
Up-Time är tiden som fordonet går att utnyttja för sitt syfte.
Validering har som syfte att försöka säkerställa att produkten motsvarar det som
efterfrågas av kund. Känns produkten rätt och motsvarar den vad som önskas? Görs rätt
saker?
Validitet är ett mått på hur bra undersökningen mäter det som den designades för att mäta.
Verifiering innebär att försöka se att produkten gör rätt saker utifrån vad som kravställdes
i början, att den fungerar som den ska. Görs saker på rätt sätt?
Vehicle of road, VOR, när fordonet måste tas av vägen för att repareras eller servas. VOR
ska alltid minimeras eftersom ett fordon som står still kostar pengar för kunden.
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Testroller på NE
Fordonsägare på Scania, den som ansvarar för fordonet som är utlånat till åkeri under
fältprovet. I ansvaret ingår att samla in information, ta hand om fordonen, att ha ett
övergripande ansvar på fordonet och det överhängande ansvaret för att fordonet ska
fungera och leva upp till de krav på fältprovet som ställs. Krav på fältprovet kan vara att
det går ett visst antal mil med olika hårdvaror och mjukvara och under de förutsättningar
och den typ av drift som projektet beslutat om. Fordonsägarna tillhör gruppen
eftermarknad.
FT-förare använder fordonet utlånat av Scania i sitt dagliga arbete för att utföra sina
ordinarie arbetsuppgifter. En viktig källa för validering av fordonet och för
informationsåterföring för Scanias utvecklare.
FT-åkeriägare är den som äger åkeriet där fältprovsfordonet går. De ansvarar för att det
utlånade fordonet ska användas i daglig drift och att alla krav uppfylls. För att få använda
ett fältprovsfordon betalar åkeriet en leasingavgift.
LP-förare är anställd av Scania och arbetar i skift för att provköra fordon på provbanan
eller i kringliggande omgivning.
Provkoordinator arbetar på avdelningen NEVT med att samordna de test som sker i
Långtidsprov och Fältprov genom att se till att statusen på drivlinans styrsystem är som
den ska, koordinerar de uppdateringar av fordon som sker, samlar in information från
testen, anordnar felkodsmöte och tillhandahåller underlag för att testledaren ska kunna
skriva testrapporten.
Systemägare är den som har det övergripande ansvaret för ett specifikt ECU (Electronic
Control Unit) system, den ansvarar för att kvalitetssäkra helheten och förvalta systemet.
Det är systemägaren som sätter krav på kablage, ställdon, sensorer och mjukvara och blir
således också den som sätter krav på testningen av mjukvaran.
Testledare är en roll som finns på NEVS. Testledaren ansvarar för upprättandet av
testplaner, planering av vilka testingenjörer som ska göra vad och när samt att skriva
testrapporter för att rapportera testens resultat.
Testingenjörer utför verifieringstester i fordon och i laboratorium. De utför också
säkerhetstesterna och övergripande funktionstester. Säkerhetstesterna är avgörande för att
kunna gå vidare i kedjan med andra tester. De övergripande funktionstesterna är för att
städa bort de största problemen med mjukvaran innan valideringstesterna påbörjas. De som
utför säkerhetstesterna arbetar huvudsakligen på NEVT medan NEVS testar i laboratorium
och gör övergripande funktionstester för att verifiera mjukvarans funktionalitet.
Utvecklare är de som arbetar med utvecklingen av mjukvaran, rättar buggar och tar hand
om de ärenden som skapas med önskningar om förbättringar.
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Kapitel 1 Inledning

Kapit el 1 in n eh åller en in ledan de pr esen t at ion av ar bet et och
pr oblem at ik en bak om . I k apit let pr esen t er as syft e, fr ågest älln in g,
m et od och avgr än sn in gar för ar bet et .

1 Inledning
Vad är en bra produkt egentligen? Är en bra produkt den produkt som; har den bästa
tekniska prestandan, den som håller längst under mest extrema förhållande, den som kostar
minst att använda, den som lättast kan användas eller den som har det bästa inköpspriset?
Svaret kan naturligtvis vara alla dessa, eller något helt annat. Det är helt enkelt olika vad
som är en bra produkt, i slutändan är kanske det lättaste svaret att en bra produkt är den
kunden väljer?
Under åttiotalet lanserades två likvärdiga produkter för att kunna titta på film hemma,
BetaMax och VHS. VHS vet de flesta vad det är och de flesta har haft en hemma som
använts och slitits. BetaMax vet visserligen också många vad det är, men mest som ett
exempel på en flopp, antalet sålda är inte så många. Skillnaderna mellan de två systemen
var inte jättestora, de skulle båda utföra samma uppgift och vid jämförande finns det också
åsikter om att BetaMax var den tekniskt överlägsna, den ”bästa” lösningen. Ändå blev
BetaMax ingen succé utan istället var det VHS som kom att bli den dominerande
standarden och det som stod i varje privatpersons hem. Oavsett vilken produkt som var
testad som den bästa så var det VHS som blev den bästa eftersom det var den som kunden
ville ha. Varför var det då så? Ofta benämns det här som de mjukare värdena, upplevelsen
av produkten, vad kunden känner när den köper den, hur beslutet ser ut och liknande.
Mjukare värde är det för att de är svåra att ta på och svårare att få fram. Samtidigt är det de
som resulterar i det hårdaste svaret av dem alla, försäljningssiffror, vilken produkt väljer
kunden i slutändan?
Vad exemplet med BetaMax och VHS ska illustrera är hur enormt viktigt det är för
producenter att vara uppdaterade på och anpassade till de krav och önskemål som de tänkta
och befintliga kunderna har. Detta kan göras på flera olika sätt och detta examensarbete
fokuserar på hur dessa åsikter bättre kan tas tillvara inom den existerande organisationen
och i tidigare utvecklingsskede genom att utnyttja de tester som görs under
utvecklingsarbetet.
Examensarbetet skrivs på Scanias forskning och utvecklingsavdelning under vintern
2010/2011 på Powertrain Control Systems testavdelning och handlar i slutändan om hur
förarens åsikter om företagets produkter kan tas tillvara under utvecklingscykeln. På
NEVT, där examensarbetet är utfört, samordnas och koordineras tester av fordons drivlina
i fabricerade tester på Scania, LP, och i skarpa tester ute hos kunder, FT. Frågan inför
examensarbetet är vilka förväntningar som fanns på dessa prov och vilka möjligheter som
finns för att öka nyttjandegraden och därmed i större utsträckning se hur förarna och i
slutändan kunden upplever de förändringar som genomförs på fordonen.
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1.1 Syftet
Examensarbetets uppgift är att ta fram ett förslag på metod för både långtidsprovning (de
tester som kallas LP-avlusning) och fältprov som möjliggör jämförelse dels mellan de två
och dels mellan olika projekt och olika mjukvaror. Uppgiften omfattar även att identifiera
vilken information som önskas av utvecklare på Scanias forsknings och
utvecklingsavdelning och att utarbeta en metod för att tillvarata informationen från LP- och
FT-förarna inom organisationen på ett mer värdeskapande sätt. Syftet blir således att skapa
en metod som tillhandahåller mer validerande information, utan att störa den verifierande
delen av testerna, utifrån de önskemål som finns inom organisationen. För att göra detta
kommer fem steg att gås igenom som preciseras närmare i nästa avsnitt.
I vilken omfattning uppfyller dagens informationsinsamlingsmetod vid mjukvaruprov i
helbil Scanias målbild för utvecklingsarbete och utvecklingsavdelningarnas behov?
Vilka förändringar behövs för att överbygga eventuell diskrepans mellan dagens metod
och det behov som finns på Scania?

1.2 Examensarbetets metodik
Arbetet är uppdelat i fem understeg för att kunna genomföras på ett systematiskt och
effektivt sätt. Samtidigt som de olika stegen ibland flyter in i varandra och går lite omlott
kan de fortfarande följas i arbetet.
1.) Existerande metod för informationsinhämtning från genomförda tester.
Första steget är att sätta sig in i avdelningen och företaget som helhet för att få en
förståelse för problematiken och den omgivning vari den verkar. Jag genomförde
intervjuer med testkoordinatorer, testledare och ansvariga för utförandet av
fältproven och långtidsproven.
Intervjumetodiken som användes var av öppen och ostrukturerad karaktär. Till
mötena tog jag med lite grundläggande frågor på saker som inte förstod eller
behärskade och bad sedan de intervjuade att fritt berätta om sitt arbete och vilka
möjligheter och problem som de såg med dem idag. Detta eftersom min egen
kunskapsnivå om företagets situation är låg det viktigt att samla information så
brett som möjligt i detta inledande steg.
En större mängd interna dokument om processer och arbetsgång gås också igenom
för att komplettera de intervjuades bild av situationen. Dels för att identifiera
viktiga personer för vidare intervjuer men också för att förstå och beskriva det
arbete som görs idag.
2.) Kartlägga syftet med långtidsprovning och fältprov.
För att på ett adekvat sätt fastställa hur en ny metod kan och bör se ut är syftet
fundamentalt. Varför vill Scania göra det här från första början? Genom att
undersöka vilka önskemål och förväntningar som finns på de prov som genomförs i
organisationen byggs en solid grund för att ta fram en kravställning som en ny
metod kan byggas kring. På detta stadium genomfördes omfattande intervjuer för
att kartlägga syftet. De som intervjuas är samtliga koordinatorer, flertalet
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gruppchefer på NEV, NES, NEC samt NMP och sektionschefer för NEV, NES och
NEC. Berörda systemägare intervjuades också samt de testledare som ansvarar för
de tester som genomförs på NE. Vidare förklaring över Scanias organisation finns i
avsnitt 3.2 Scanias forskning och utveckling.
För att möjliggöra jämförelser och sammanställa ett statistiskt underlag för hur
syftet ser ut görs strukturerade intervjuer med frågor som till viss del är identiska
för samtliga intervjuade. Frågorna skickas ut till respondenterna i förväg och
intervjuerna genomförs på mellan femton och sextio minuter i olika mötesrum på
Scania. Respondenterna uppmuntras att komma med egna reflektioner och
diskussion kring ämnet är möjlig samtidigt som de utskickade frågorna besvaras.
3.) Utvärdera existerande metod för informationsinsamling utifrån interna
önskemål på NE.
Kartläggningen av syftet med LP och FT möjliggör att ställa den existerande
informationsmetoden mot resultatet från syftesintervjuerna. Den här utvärderingen
har som mål att se om det finns någon diskrepans mellan de två som en ny metod
kan överbygga. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är:
• Vilken typ av information saknas?
• Hur används information i nuläget, kan den förbättras i form av tidsoberoende
och tydlighet?
• Nyttan, används proven på det sätt som de borde?
4.) Identifiera vilken information som är central från långtidsprov, fältprov samt
de två kombinerat.
I detta steg görs en analys utifrån intervjuresultatet från steg två och tre för att
fastställa vilka krav som bör ställas på informationsinsamlingsmetoden så att den
lever upp till förväntningarna.
Som komplement till de förväntningar som finns från utvecklingsavdelningarna
inom NE görs även informationsinhämtning bland de som genomför proven. Detta
för att samla utförarnas åsikter på de prov som körs idag och undersöka vilken
utvecklingspotential de ser hos en ny informationsinsamlingsmetod. Att
användarna är med i utvecklingen blir också ett sätt att säkerställa att den nya
informationsinsamlingsmetoden är användarvänlig och anpassad efter de som
faktiskt ska göra jobbet. Detta sker på flera sätt:
• I form av medåkning och samtal med förare på LP.
• Intervjuer med FT-förare.
• Intervjuer med YDVF och YDVL där fältprov och LP koordineras och
planeras.
• Informationsmöten som hålls av NEVT för inblandade LP förare besöks för att
undersöka vilka tankar som finns på YDV om de prov som körs idag och hur
dagens feedback och planering går till.
• Diskussionsmöte kring LP:s existerande informationsinsamling med YDVL:s
planering, testledare och NEVT besöks.
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5.) Förbättringsförslag till en ny informationsinsamlingsmetod
Förbättringsförslag läggs fram utifrån existerande analyser och teori kring
kunskapsöverföring för vidare arbete inom Scania.

1.3 Avgränsningar
Examensarbetet omfattar endast hur information om proven samlas in och distribueras och
berör därför inte kvaliteten på själva provet. Testprocessen kommer endast att beskrivas i
sitt nuvarande syfte för att öka förståelse för informationsutvinningen kring testprocessen
och därför inte utvärderas som bra eller dåliga prov.
Vidare berör examensarbetet bara informationsinsamlingsmetoden för avdelningen Scania
Powertrain Control Systems och inte hela Scania. Detta medför att prov av hårdvara inte
nämns utan fokus ligger på den mjukvara som styr drivlinan. Även om fler grupper har
omfattats av undersökningen är det Scania Powertrain Control Systems behov som satts i
fokus och utifrån deras åsikter har syftet formulerats. Att främst fokusera på Powertrain
Control Systems behov kan viss risk för suboptimering förekomma. För att motverka detta
har den nya informationsinsamlingsmetoden tagits fram i nära samarbete med grupper med
ett helhetsansvar för fordonet på Scania och övrig verksamhet har noga vägts in. En
undersökning av hela Scanias behov av validerande information hade naturligtvis varit av
intresse men utanför omfattningen av detta examensarbete.
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Kapit el t vå in n eh åller den t eor i som h ar an vän t s för at t u t vär der a
och t a fr am för bät t r in gsför slag för in for m at ion sin sam lin gen för pr ov
på Scan ias Power t r ain Con t r ol Syst em s. In om k apit let beh an dlas
Vicen t es m odell för fr am t agn in g av n ya m et oder , fler t alet t eor ier för
k u n sk apsöver för in g och vik t en av k u n du n der sök n in gar .

2 Teoretisk utgångspunkt
Som teoretiskt ramverk i denna uppsats används teorier hämtade från ett flertal områden.
Det som berörs är: teorier inom människa, teknik och organisation, kunskapsöverföring
och kunskapsdelning. Dessa väljs för att ge ett stöd vid undersökningen av existerande
metod och framtagning av ny metod för utvinnandet av kunskap vid provning av mjukvara
för drivlinan på Scania Powertrain Control Systems.

2.1 Framtagning av nya metoder
Metoder som ska användas inom en organisation måste anpassas till den kontext vari den
verkar. För att metoder ska passa så bra som möjligt finns olika sätt att angripa uppgiften.
Inom människa, teknik och organisation, MTO, är Vicentes Cognitive work analysis ett
sätt att utreda och finna nya arbetsmetoder i en existerande organisation. Vilka behov som
finns på metoden avgörs av de kognitiva begränsningar som människor har i kombination
med den omgivning vari de verkar (Vicente, 1999). Vicente väljer att kalla detta ecological
approach vilken innebär att både människans och omvärldens begränsningar vägs in vid
skapandet av nya metoder eller designen av nya system. Anledningen till att designen
måste ta hänsyn till dessa aspekter är att de systemen som ska styras eller vari metoderna
ska verka är stora komplexa sociotekniska system som omfattar väldigt många aspekter
och vari det är extremt svårt att förutsäga vad som kommer att ske. System som skapats där
endast det som konstruktören tänkt på finns med kan därför bli ett handikapp eftersom det
alltid finns något som inte tänkts på. Genom att istället ta fram system som möjliggör för
användaren att själv hantera det som dyker upp blir systemet robustare även för de faktorer
som konstruktören missat.
Användningen av Vicentes ramverk för metodframtagning innebär att man börjar med att
kartlägga miljön som systemet eller metoden ska verka i, dess ekologi. Vad är det
egentligen som systemet ska lösa? Vilka krav finns det? En fara med att skapa metoder för
sociotekniska system är att deras komplexitet gör det svårt att förutsäga vilka risker som
finns vilket kan leda till att systemet inte är tillräckligt flexibelt. Utmaningen är att skapa
ett system som kan hantera allt som händer inte bara det som konstruktören och de som
varit med i utredningsarbetet själv tänkt på ska hända. Ett vanligt sätt att arbeta för att
minska risken för olyckor är att använda sig av barriärer. Barriärer är ett sätt att hantera
de risker som finns inom systemet. Exempelvis kan det vara regelsystem som stödjer
användaren till att fatta rätt beslut, ett hinder för att utföra vissa uppgifter i systemet utan
särskild auktoritet men det kan också vara fysiska barriärer som branddörrar eller staket.
Att skapa rigorösa regelverk eller på andra sätt bygga in barriärer kan vara
kontraproduktivt just eftersom det som man inte tänkt på kan hända och medföra stora
konsekvenser. Målet är istället att skapa ett system som är anpassat för den ekologi vari det
verkar men samtidigt också ger utrymme för de som verkar i systemet att hantera
skiftningar i det som styrs. (Vicente, 1999).
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Vicente har tagit fram ramverket Cognitive Work Analasys, CWA, vars fem faser
sammanfattas nedan, se också Figur 1:
1) Arbetsdomänanalys: Försöka rita en karta över situationen och systemet för att man
ska kunna vara förberedd även på situationer man inte vet kommer uppstå. Hur ser
situationen ut? (Vicente, 1999).
2) Kontrolluppgiftsanalys: Målet är att identifiera vilket stöd som behövs för att
systemet ska fungera under normala förhållanden, detta genom att studera vad som
görs just nu. Vad behöver göras? (Vicente, 1999).
3) Strategisk analys: Målet med strategisk analys är att försöka utröna hur det kan
göras. Hur kan systemet fås att fungera så att det uppfyller målen för en bra
styrning? Hur kan det göras? (Vicente, 1999).
4) Analys av den sociala organisationen och företaget: Vilka inom organisationen har
möjlighet att genomföra det här och vad kan de tillföra? I fas fyra ingår det också
att se vilka tekniska hjälpmedel som finns eller behöver finnas och hur dessa ska
integreras i den sociala organisationen och inom företaget. Hur ska arbetet
fördelas? (Vicente, 1999).
5) Analys av arbetarens kompetens: Inom den femte och sista fasen undersöks vad
som behövs för att arbeta i systemet och vad behövs tas till vara. Vilka
kompetenser behövs i systemet? (Vicente, 1999).

Figur 1 De fem olika delarna som
tillsammans svarar på de frågor som behövs
för att skapa en ny metod.

2.2 Kunskapsöverföring
“Organizations that can make full use of their collective expertise and knowledge are
likely to be more innovative, efficient, and effective in the marketplace (Levin & Cross,
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2010, Vol 50, Nr. 11, s. 1477). Kunskap blir en allt viktigare ingrediens i flera företag och
diskussionen om att vi lever i ett kunskapssamhälle har varit stark sedan nittiotalet. Om
kunskapen är så central blir det också viktigt att den delas och sprids över hela företaget så
att inte den information som finns blir isolerad och outnyttjad. Vad är då kunskap och vad
menas med kunskapsöverföring? Kristina Groth, licentiat vid KTH i computer science,
diskuterar det så här:
Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information and
expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new
experiences and information./../
Knowledge can be derived from information. Knowledge comes from comparing one
situation with another, identifying consequences of decisions and actions, connecting
one bit of knowledge to others, and from conversation with other people about this
information. (Groth, 1999, s. 3).

Kunskapsöverföring innebär således att försöka överföra både information och kunskap om
hur man identifierar konsekvenser, hur man själv lägger ihop de olika delarna men också
hur man för det vidare till andra och organisationen i stort. Thomas Stewart diskuterar i
Intellectual Capital om företagsutmaning att utnyttja sina anställdas intellektuella kapacitet
på sitt arbete. Han hävdar att alla människor vill ha utlopp för sin mentala kapacitet.
Antingen får man det via sitt jobb eller så har man ett jobb utan större utmaningar och går
hem och använder sin intellektuella kapacitet till fritidsaktiviteter. Eftersom mental
kapacitet är en stor tillgång hos människor är det viktigt för företag att utnyttja den
kapacitet som finns för att addera mervärde till sin organisation. (Stewart, 1997).
2.2.1 A t t dela kunskap
Professor i administrative science Nancy Dixon diskuterar i sin bok Common knowledge
svårigheter och möjligheter med kunskapsdelning. Kunskapsdelning är grunden för
kunskapsöverföring eftersom kunskapsöverföring kräver att medlemmar i ett nätverk både
delar med sig av sin egen kunskap och intresserar sig för andras. Common knowledge,
definieras som kunskap specifik för företaget och karakteriseras av ”know-how”, kunskap
om hur någonting görs i motsats till bokkunskap som är kunskap utan personlig erfarenhet.
(Dixon, 2000). Det finns en paradox inom kunskapsdelning. Dixon illustrerar den med
faktumet att människor ofta är väldigt hjälpsamma mot främlingar, samtidigt som många
företag upplever problem med kunskapsdelning inom företaget. Är du turist i en stad kan
du fråga nästan vem som helst och få hjälp med vägbeskrivning medan företag kan ha
svårigheter med att få sina medarbetare att använda sig av kunskapsöverföringssystem som
till exempel databaser där deras erfarenheter ska nedtecknas eller forum för att svara på
frågor. För att kunskapsdelning ska ske på ett företag måste denna paradox utredas och tas
hänsyn till vid skapandet av metoder som lämpar sig för kunskapsdelning.
Att kunskap är av olika karaktär kan vara en av förklaringarna till paradoxen. Kunskap kan
delas in i två olika sorter: tangible och none tangible, konkret eller diffus kunskap. Konkret
kunskap omfattar företagsdokument, kursmaterial eller annan handgriplig kunskap som
enligt Dixon oftast anses tillhöra företaget. Diffus kunskap har ofta krävt att personen själv
har tillgodogjort sig kunskapen, även om den är reell är den svår att sätta ord på och
förklara utan istället kommer kunskapen från egna erfarenheter och saker som tidigare
gjorts. Dixon hävdar att människor är villiga att dela med sig av båda dessa kunskaper men
under olika premisser. Konkret kunskap kan delas utan någon typ av motprestation medan
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diffus kunskap kräver någon typ av belöning även om belöningen kan vara ett leende.
Diffus kunskap delas därför mer naturligt vid ansikte-mot-ansikte kommunikation än via en
databas eller annan typ av responslös kommunikation. (Dixon, 2000). Professor i
knowledge and organization Marleen Huysman och professor i informationssystem Volker
Wolf diskuterar i inledningen till Social Capital and information technology vilken
påverkan ett personligt förhållande och socialt kapital har för hur kunskapsutvecklingen ser
ut mellan organisationer eftersom organisationens medlemmar motiveras till
kunskapsdelning genom personlig kontakt. Motivationen kommer av delade sociala normer
och tillit samt av tidigare erfarenheter, att hjälpa någon brukar generera hjälp för en själv i
framtiden (Huysman & Wolf, 2004).
2.2.2 Im plicit kunskap
Kunskap som är diffus är ofta också tacit. Tacit kunskap kan ses som att den har en
teknisk och en normativ sida. Den tekniska sidan är teoretisk och innehåller kunskap om
hur man gör någonting och går relativt bra att beskriva i ord eller regler. Den normativa
sidan av kunskap innehåller goda exempel, läxor lärda genom erfarenhet som används som
grund för att fatta bättre beslut i framtiden. Du kan berätta om de tekniska aspekterna, vad
som hände och varför men du kan inte överföra den instinkt som gör att du nästa gång
kommer att handla annorlunda även om fallet du ställs inför inte kommer att vara identiskt.
Tacit kunskap skapar därför särskilda utmaningar vid kunskapsöverföring eftersom
underförstådd kunskap är svår att uttrycka i ord och därför passar dåligt för databaser utan
måste delges på andra sätt. (Groth, 1999).
Thus tacit knowledge is not just about the difference between what experts know and
what beginners know, although experts do have more tacit knowledge about their
subject than do beginners. All of us possess and use both tacit and explicit knowledge,
although some tasks make greater use of one than the other. (Dixon, 2000, s. 27) .

Kunskapen om händelser som har inträffat är därför relativt lätt att dela, alla kan få veta
hur det gick till när man byggde tunneln genom Hallandsåsen, men det är bara de som var
där som har tillgodogjort sig kunskapen tacit. Endast de som var där kommer vid ett annat
tunnelbygge ha insikter och under andra förutsättningar i en ny miljö kunna handla bättre
utifrån tidigare lärda läxor. Flera människor kan med andra ord ha nytta av berättelser om
händelser men kunskapen som personen i fråga besitter kan bara tillgodogöras fullgott om
personen i fråga är med i projektet och kan sätta sig in i vad som gäller just nu och hjälpa
till att fatta beslut utifrån det. De människor som besitter tacit kunskap kan ha svårt att
sätta ord på sina upplevelser och ombeds de då att dela sin kunskap via rapporter blir det
ett arbetsamt moment som gärna ignoreras, speciellt om det inte finns någon belöning att
vinna.
2.2.3 Kunskapsspr idning
Dixon anser att företag har två utmaningar framför sig:
1) Att skapa ny gemensam kunskap.
2) Att sprida ut gemensam kunskap över hela organisationen.
(Dixon, 2000).
De två utmaningarna medför att olika organisationer och olika typer av kunskap har olika
utmaningar vid kunskapsspridning. För att beskriva vilka utmaningar och tillvägagångssätt
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som finns väljer Dixon att dela in organisationerna som önskar sprida kunskap i fem olika
kategorier. Hänsyn tas dels till vilket typ av kunskap det är som ska spridas och dels vilka
kunskapen ska spridas till, hur lika är mottagare och givare? Dixon fördelar olika sätt att
sprida kunskap på fem olika kategorier baserat på sina olika situationer och utmaningar:
1) Serial Transfer, innefattar kunskapsöverföring som sker inom gruppen för att
förbättra processen och hitta nya sätt att arbeta. Serial Transfer kommer
ursprungligen från den amerikanska militären och går ut på att alla går igenom
händelsen som skett och ser vad man kan lära sig och ta med sig till nästa tillfälle
man hamnar i en liknande situation. För att också olika grupper ska ha nytta av
varandra vid den här typen av kunskapsöverföring måste de utföra liknande
uppgifter och kunna återanvända idéer. Serial Transfer fungerar bra för
kunskapsspridning och kunskapsskapande inom gruppen eller för överföring till
grupper som utför uppgifter som är väldigt lika varandra. (Dixon, 2000).
2) Near Transfer, innefattar kunskapsöverföring som sker mellan grupper som har
liknande uppgifter. De inblandade arbetar med liknande saker och har liknande
bakgrund och har därför lätt att förstå varandra och ta vara på varandras idéer. Near
Transfer kan enligt Dixon skötas via internet med upp till ungefär 80 %, vilket får
ner kostnader och tidsaspekter men kräver att inte för långa rapporter behöver
skrivas och att medlemmarna till stor del kan tillgodogöra sig informationen själv.
Detta eftersom de inblandade förstår varandras information utan vidare hjälp och
själv förstår vad de har för nytta av den. (Dixon, 2000).
3) Far Transfer, omfattar istället kunskapsöverföring mellan olika typer av
verksamheter där inte samma saker genomförs hela tiden. Utmaningen för Far
Transfer är att mycket av kunskapen är tacit och den är därför svår att överföra
skriftligt. Eftersom situationen hos de som besitter kunskapen och de som vill lära
sig den är olika måste kunskapen anpassas till den nya situationen. Eftersom tacit
kunskap innehåller både en teknisk och en normativ sida kan den tekniska sidan
överföras via skrift och databaser men för att dra full nytta av den tacita kunskapen
måste människor flyttas. Eftersom kunskapsspridaren då kan använda hela sin
kunskap och anpassa sig till den nya situationen på ett sätt som en berättelse på ett
papper inte kan. (Dixon, 2000).
4) Strategic Transfers syfte är att översätta lärdomar från en specifik händelse till
någonting som kan användas i mer allmänna fall. Processen är framåtblickande och
har i åtanke vad som kan vara till nytta i framtiden. De tidigare nämnda sätten
handlar istället om att hitta hur problem kan lösas just nu. Som namnet antyder
handlar det ofta om strategisk kunskap som hur uppgifter ska skötas eller göras.
Kunskapsinsamlandet görs samtidigt som uppgiften av en speciell
kunskapsinsamlare där fokus är på slutanvändaren. Utmaningen med Strategic
Transfer är att synkronisera olika åsikter till en strategi som kan användas i
framtiden. (Dixon, 2000) .
5) Expert transfer, syftat till att lösa problemet med delandet av explicit och ofta
teknisk kunskap. Förmedlingen av information sker oftast via elektroniska forum
där frågor kan ställas som sedan dirigeras till de med rätt kunskap inom området på
företaget . Experten kan sedan svara när den har tillfälle. Expert transfer blir
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således optimalt för tillfälliga och specifika frågor som någon annan inom
organisationen kan svara på. (Dixon, 2000).
De olika kategorierna kan också kombineras och många företag kan ha situationer som är
en kombination av två eller flera. Olika situationer i företag kan också vara av olika typ
och flera företag som beskrivs i Dixons bok som framgångsrika inom kunskapsdelning
använder flera olika kategorier för olika situationer inom företaget. (Dixon, 2000).
2.2.4 Ver kt yg för kunskapsspr idning
I Social capital and information technology diskuteras hur IT lösningar kan användas för
att möjliggöra kunskapsöverföring men också vilka svårigheter som finns. Huysman
hävdar att anledningen till att många internetapplikationer eller kunskapsdelningsförsök
inte institutionaliseras och blir vanligt använda är för att de inte tar hänsyn till personers
motivation, förmåga och möjlighet att dela kunskap. “It’s not technology itself but the way
people use it that determines whether it will be utilized.” (Huysman, 2004, s. 189). När
kunskapsdelningssystem diskuteras görs detta ofta på ett praktiskt plan, hur ska
kunskapsdelningen bli så effektiv och hållbar som möjligt. Vad som då lätt glöms bort är
anledningen till varför människor delar med sig av sin kunskap från början och vilken typ
av kunskap det är. Både Dixon och Huysman diskuterar nackdelarna med att skriva ner
tacit kunskap i allmänna ordalag eftersom den typen av diffus kunskap är svår för andra att
tillgodogöra sig. Huysman hävdar här att när det gäller tacit kunskap blir personen med
kunskapen både kunskapsbäraren och det verktyg som behövs för att kunskapen ska kunna
föras vidare (Huysman, 2004). Tacit kunskap lärs bäst ut genom att arbeta tillsammans och
lösa uppgifter med någon som besitter kunskapen i fråga. Diskussioner där kunskapen kan
ventileras mellan personer och följdfrågor kan ställas blir därför viktig för att kunskapen
ska kunna delas och användas av andra personer utifrån deras förutsättningar och
situationer.
Eftersom den sociala kontexten och det personliga förhållandet på flera håll tas upp som
den grund som möjliggör och uppmuntrar kunskapsdelning blir detta viktiga faktorer att ta
hänsyn till när ett företag lägger upp sina strategier för kunskapsåterföring.
Strong social ties, those existing between people with a history of social
interactions, do lead to people spending time and energy. This could be
fostered by having people spend time together. (Ackerman & Halverson, 2004,
s. 277).
Professor i elektrisk ingenjörvetenskap och datavetenskap Mark Ackerman och forskare
inom social computing Christine Halverson lyfter vidare fram att detta inte alltid är möjligt
i alla typer av företag och att det då får lösas på andra sätt, exempelvis via dator
kommunikation eller telefon. Dixon diskuterar också frågan men är lite mer kritisk till
möjligheten att inleda den typen av kontakter genom datorkommunikation.
If a group of people who do the same kind of work are brought together, they will
begin to share knowledge (although we often think of this as telling “war stories”):
That has always been one of the greatest side benefits of training programs or of
attending conferences. But getting people together is costly, because it involves travel
and time away from the job – expenses that in this time of cost cutting seem
extravagant.
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One of the great promises that technology holds is that it can allow people to share
knowledge without having to be in the same place. Although this sounds reasonable, it
unfortunately just doesn’t always work out that way. (Dixon, 2000, s. 4).

2.2.5 Kunskapsspr idning
För att det ska vara möjligt att prata om kunskapsöverföring måste informationen inte bara
samlas in utan också spridas över organisationen. Chefsredaktör på Harvard Business
Review Thomas S. Stewart, väljer att dela in informationstillgänglighet i två olika former:
pushing och pulling. Pushing är information som trycks på medarbetare genom att
informationen skickas ut oavsett om den efterfrågas eller inte; nyhetsbrev, trendrapporter,
”for your information mail” och liknande. Pulling är istället information som användaren
själv tar fram när den behöver informationen. Genom att använda mer pull visar Stewart i
sin bok Intellectual Capital att bland annat HP lyckats minska den tidskrävande mängd
information som deras anställda får som de inte behöver och men som kanske kan komma
att behövas i framtiden och därför måste hanteras individuellt av alla anställda. Genom att
istället hantera informationen centralt sparas arbetstimmar och ingenting som senare
behövs slängs av slentrian (Stewart, 1997). Att hitta en bra nivå av informationsdelning är
viktig för att människor inte ska bli överhopade eller ägna mer tid åt att hantera sin
kunskapsbank än att använda den.
2.2.6 Kunskapsöver för ing fr ån kunder
Kunden är en tillgång, det är allmänt erkänt och någonting som man ofta pratar om, och
frågan är om den kan involveras mer för att hitta bättre riktade lösningar. Att tillgodose
kunders önskemål och behov handlar inte bara om att behandla dem väl utan det handlar
också om att sälja vad det är de efterfrågar. Stewart lyfter fram statistik som visar på att
General Motors och Ford ökar sin vinst med 100 miljoner dollar för varje procent av
Fordkunderna som även vid sitt nästa bilinköp köper en Ford (Stewart, 1997). Vetskapen
om vad kunder köper och vad det är som säljs är huvudingrediensen i att lära känna sina
kunder (Stewart, 1997). Det blir därför viktigt att också behandla kundrelationer på ett
värdeskapande sätt.
Customer capital is a lot like human capital: You cannot own customers, any more
than you can own people. But just as an organization can invest in employees not only
to increase their value as individuals but also to create knowledge assets for the
company as a whole, so a company and its customers can grow intellectual capital
that is their joint and several property. (Stewart, 1997, s. 155).

Att kombinera mänskligt kapital med kundkapital vid innovationer blir därför en viktig
komponent för att ta fram en eftertraktad produkt.
”Getting the requires that you and the seller share a lot of information about what you
need and his capabilities; it’s likely that the relationship between you will last a long time,
because you value his expertise and he doesn’t want to lose your business.” (Stewart,
1997, s. 159).
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Figur 2 Figuren illustrerar det utbyte som kan finnas mellan olika avdelningar och kunden för att öka
kunskapen om varandra och på så sätt kunna öka värdet för båda deltagarna, kunder så väl som säljare
(Stewart, 1997).

Genom att kombinera investeringar på kunskapsöverföring med investeringar i
kundkunskapsöverföring kan de värden som kunden är beredd att betala för identifieras
och användas vid utvecklingen av nya produkter och tjänster, se Figur 2.

2.3 Att fråga och få svar
Ett företag som arbetar med utveckling måste arbeta för att utveckla sina produkter och
deras kvalitet. För att avgöra hur kunder uppfattar produkterna kan kvalitetsupplevelsen
hos dem mätas och ge företaget svar på tre viktiga frågor:
1) Hur bra fungerar företagsprocessen?
2) Var och om behöver företaget göra förändringar för att förbättra produkten?
3) Ledde förändringarna som genomfördes på produkten till en förändrad attityd kring
den?
(Hayes, 2008)
Kvalitet kan mätas med både objektiva och subjektiva tillvägagångssätt. Objektiva
mätningar kan vara produktionsvolym, hur mycket som har sålts, till vilket pris och
liknande, medan subjektiva mätningar mer behandlar vilken känsla produkten förmedlar
eller vilka förutfattade meningar som finns.
”The purpose of determining customer requirements is to establish a comprehensive
list of all the important quality dimensions that describe the service or product. It is
important to understanding the quality dimensions will you be able to develop
measures to assess them.” (Hayes, 2008, s. 11).

Subjektiva mätningar kan ske genom exempelvis enkäter eller intervjuer för att
utröna vilka åsikter som finns kring en specifik fråga, inte minst kundnöjdhet och
produktförbättring.
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2.3.1 Kundnöjdhet
Kvalitet är ett grundläggande mervärde när produktutveckling diskuteras. Ofta mäts
kvalitet i hårda värden som exempelvis hur mycket skakningar en mutter tål eller hur
många kilometer ett fordon rullar på en liter bensin. De hårda värdena har traditionellt varit
det enda sättet att mäta kvalitet men Bob Hayes skriver i Measuring customer satisfaction
and loyalty att efterhand som tjänstesektorn har utvecklats har det blivit viktigt för detta
segment att hitta andra sätt att fastställa sin kvalitet då detta mätsätt inte är tillgängligt för
dem. Förändringen som skett kring produkter och hur de värderas har lett till att
tjänstesektorns sätt att undersöka kundnöjdhet har spridit sig till andra områden.
Fordonsindustrin är ett sådant exempel. Precis som att man ställer krav på hur många
hästkrafter en fordonsmodells motor ska ha inkluderas också egenskaper som exempelvis
att produkten ska kännas bra att använda eller att fordonet ska vara roligt att köra i kraven
på kvalitet. Hur väl produkten lever upp till kundens förväntningar blir en del av
bedömningen av kvaliteten på produkten och måste således mätas och ligga till grund för
de beslut som fattas kring kvaliteten. (Hayes B. E., 2008).
Definieras kvalitet efter hur väl produkten lever upp till kundens förväntningar blir det
centralt att veta vad det är kunden eftersöker och bedömmer som kvalitativt. Hayes har
utvecklat metoder för att ta fram frågeformulär för att göra detta. Vet du vilka krav som
finns kan frågeformulär för att avgöra om produkten lever upp till dessa utformas och
användas. Arbetet med att identifiera kundens krav på produkten blir således viktigt.
När kundnöjdhet ska undersökas uppstår alltid ett visst brus. Utmaningen vid utformning
av kundundersökningar ligger i att förmedla en så verklig bild som möjligt mellan de olika
inblandade.
When constructing a questionnaire or scale that assesses customer attitudes and
perceptions toward customer requirement, it is necessary to consider measurement
issues to ensure that scores derived from such instruments reflect accurate
information about these underlying constructs. (Hayes, 2008, s. 34).

Även kvaliteten på undersökningen är således central. Hur bra en undersökning motsvarar
dess mål mäts via reliabilitet och validitet.
2.3.1.1

Reliabilit et och validit et

Hayes deffinition av reliabilitet är: ett mått på i vilken utstreckning undersökningen är fri
från slumpvisa fel. Reliabilitets fel kan uppkomma på tre olika sätt:
1) Tidsspecifika fel. Är det dagsformen som avgör hur svaren ser ut? Kanske har det
precis hänt någonting allvarligt som överskuggar alla övriga intryck vilket kan leda
till att lägre betyg ges på alla frågor. Tidsspecifika fel kan också uppkomma då det
gått för lång tid så att felen inte längre är kännbara eller om respondenten inte
minns dem längre. Dessa fel kan åtgärdas genom att samma frågor ställs till
respondenten flera gånger över tiden.
2) Detaljspecifika fel. Kan undersökningens frågor generalliseras till fler fall eller är
frågorna för smala för att egentligen svara på någonting annat än just det som
efterfrågades? Detaljspecifika fel kan åtgärdas genom att undersöka korrelationen
mellan två undersökningar.
3) Intern överensstämmelse. Om flera frågor i undersökningen gäller ett fall och det
totala betyget för det fallet eftersöks gäller det att frågorna överensstämmer med
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varandra så att sådana ihopslagningar kan göras. Detta kan kontrolleras med
Cronbachs alpha eller ett ”split-half” -test.
(Hayes, 2008).
Om reliabiliteten är låg är det svårt att avgöra i vilken utsträckning resultatet går att
generallisera till en större grupp av kunder. Två sätt att förbättra reliabilteten kan vara att
öka antalet svarsalternativ då detta förväntas ge respondenterna en bättre möjlighet att ge
ett svar som överensstämmer med deras åsikter. Det andra sättet är att ha en heterogen
respondengrupp som svarar sanningsenligt och noggrant på undersökningen.
Validitet definieras av Hayes som ett mått på hur bra undersökningen mäter det som den
designades för att mäta samt i vilken utsträckning som skalans varians avspeglas i svaren
respondenten lämnat. Validitet innebär också hur väl svaren stämmer överens med
respondenternas verkliga åsikter. Validitet är svårt att mäta i form av värden och faktiska
tal, det går att mäta med Multitrait-multimethod, MTMM, men det är diskussionen kring
vad det är som faktiskt önskas mäta som är det viktigaste. (Hayes, 2008).

18

Kapitel 3 Arbetsgång på Scania.

Kapit el t r e beh an dlar den för st a pu n k t en i Vicen t es m odell för bygge
av n ya m et oder , k ar t r it an det . Vicen t es ek ologisk a in fallsvin k el
för espr åk ar at t det är vik t igt at t för st a få en bild över sam m an h an get
där den n ya m et oden sk a ver k a. Hu r ser det u t ? I k apit let avh an dlas
h u r m an ar bet ar på Scan ia i st or t och vilk a pr ocesser och m ål som
fin n s för u t veck lin gsar bet et sam t h u r or gan isat ion en på NE ser u t .

3 Arbetsgång på Scania
En metod måste anpassas till den omgivning vari den verkar, här beskrivs således hur
situationen på Scania ser ut, hur projekt drivs, hur testverksamheten fungerar, vilka roller
är inblandade och hur ser dagens informationsinhämtning ut.

3.1 Processer på Scania
På Scania drivs processer med Produktutvecklingsprocessen, eller PD-processen som den
kommer att benämnas framöver. Processen delas in i tre olika delar: gul-pil, grön-pil och
röd-pil efter vilken prioritering och typ av ärenden projektet innehåller. Gul-pil är
förutveckling och här körs projekt på experimentell basis för att hitta idéer som kan vara
användbara i framtiden. Det startas många gul-pilsprojekt men inte alla bedöms som så
viktiga för Scania att de blir grön-pilsprojekt. Grön-pil är utvecklingsuppdrag och är de
projekt som innehåller produkter och funktioner som förväntas göras tillgängliga för
kunder. Projekt inom grön-pil leds av Projektkontoret och vilka krav och mål som finns är
fastställda i en projektplan. Röd-pilsprojekt är uppföljningsprojekt vilket innehåller
uppdateringar och förbättringar av det som redan finns. De projekt som ingår i röd-pil är
fel och problem som dykt upp ute hos kunder och på verkstäder efter att fordon gått i
produktion. Röd-pilsprojekt är högst prioriterade då fel i produkter som redan finns alltid
har ska behandlas först inom koncernen. (Scania, 2010). Hur projekten förhåller sig till
varandra finns illustrerat i Figur 3.

Figur 3 Schematisk bild över PD-processen som illustrerar hur gul, grön och röd -pilsprojekt hänger ihop.
Källa: Scanias Internnät, hämtad 101212
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3.1.1 Kr avsät t ning och ver ifier ing
Scania illustrerar sina värderingar i Scaniahuset. Grundvärderingarna beskrivs som husets
grundstenar och utifrån dessa specificeras sedan hur utvecklingen ska prioriteras och vilket
fokus som ska finnas i arbetet med utveckling.
Scanias hus är flödesdrivet och används som grund för allt utvecklingsarbete. En av de
grundläggande värderingarna som är av intresse för detta examensarbete är ”Eliminering
av slöseri”. Denna princip betyder att endast det som behöver göras ska göras och
poängterar vikten av att det sker i rätt tid. Genom att vara precis i tid inom utvecklingen
görs varken för mycket eller för lite och varken tid eller arbete går till spillo. I
”Eliminering av slöseri” betonar också Scania vikten av att ha en bra förståelse för Scanias
slutkunder. Utveckling av icke efterfrågade produkter blir produkter som har utvecklats i
onödan. Från grundprinciper byggs huset sedan vidare till huvudprinciper. Exempelvis
”Behovsstyrt” som fastställer att endast det som behövs ska göras (Scania, 2011). ”På
Scania värdesätter vi en kreativ miljö. Men för att kunna omsätta en kreativ idé till
innovation krävs också kompetens inom det aktuella teknikområdet och kunskap om
användaren, det vill säga i vårt fall förståelse för slutkundens behov och affär. Därför är
det viktigt att alla medarbetare har en strävan och ges möjlighet att förstå våra slutkunder
bättre.” (Scania, 2011, s. 9). Genom att alla har slutanvändaren och dess behov för ögonen
samtidigt som de interna kunderna tas i beaktande utvecklas ingenting som inte behövs.
Att öka kunskapen inom företaget är ett annat sätt att förbättra de flöden som finns vilket
bidrar till ständiga förbättringar. ”Kunskapsöverföring är också prioriterat och
uppmuntras så att vi även i framtiden ska kunna möta framtida kundkrav.” (Scania, 2011,
s. 21).
Ibland kan problem uppstå eftersom NE:s kund oftast inte är slutkunden. Prioritering och
att säkerställa att ingenting görs i onödan kan vara svårt om slutkunden är långt bort från
utvecklingen. Ett tidigare examensarbete på NE har identifierat NE:s kunder utifrån
följande:
NE:s huvudsakliga kund är projektkontoret, som har ansvar för att driva Scanias
grön-pilsprojekt. Detta eftersom NE tilldelas pengar från projektkontoret och att NE
skriver en objektdefinition som ett slags kontrakt på avdelningens åtagande.
Projektkontoret har i sin tur fått ett uppdrag från marknadsavdelningen på Scania att
ta fram en ny drivlina. NE:s intressenter är däremot respektive hårdvarugrupp som
utvecklar själva motorn och växellådan, övriga avdelningar som tar fram
komponenter vilka påverkas av NE:s produkt, samt produktion som bygger lastbilarna
och bussar. (Larsson & Nilsson, 2008, s. 81)

När det kommer till valideringen blir det således svårt att på ett tydligt sätt avgöra vem
som är kunden. Slutkunden är naturligtvis den som ska köra fordonet men kravställningen
kommer via flera mellanled. För att säkerställa detta genom utvecklingen i hela
organisationen blir krav, validering och verifiering viktiga komponenter i arbetet. Eftersom
testning och prov kommer sent i kedjan är det också viktigt att dessa omfattas av de krav
som ställs för att säkerställa att rätt saker testas, det som utgår från de krav som ställts
genom kunden.
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3.1.2 Pr odukt ident it et
”En produkt köps både på rationella grunder och vad vissa kallar för irrationella grunder.
Det är inte ovanligt att man värjer sig för det irrationella med motiveringen att det saknar
logik. Men båda delarna är av yttersta vikt när köparen står inför sitt val.” (Scania CV
AB, 2007). Eftersom köp baseras på både kvantifierbara och icke kvantifierbara värden blir
det också viktigt för Scania att presentera en produkt som uppmanar till ett positivt beslut
med båda typerna av argument. Ett kvantifierbart värde är saker som det går att räkna sig
till så som bränsleförbrukning eller vilken up-time ett fordon har. Icke kvantifierbara
värden tillför ett mervärde för kunden även om det inte går att räkna på. En sådan sak kan
vara att det känns bättre med en Scania eller en uppfattning om att jag är en människa som
kör Scania. De tekniska egenskaperna styrs av prestanda och de emotionella av
upplevelser. (Scania CV AB, 2007). Människor har oftast en väldigt bestämd bild av vad
de vill ha. När beslut diskuteras förespråkas ofta att människan normalt använder sig av
logik och ställer olika påstående mot varandra. Det har istället visats att människor letar
efter argument som stärker vår hypotes och avfärdar de som inte gör det. Med andra ord tar
vi till oss den fakta som stödjer det vi redan bestämt oss för. (Passer, Smith, Holt, Bremner,
Suterland, & Vliek, 2009).
Att mäta de kvantifierbara värdena finns det stor vana för på Scania och det är någonting
som Scania idag har metoder och process för, även om man naturligtvis kan bli bättre. De
icke kvantifierbara värdena är svårare att mäta men det är ingen orsak att ignorera dem.
”Scanias produkter bedöms av kunden. Följaktligen måste vi gemensamt skapa och
bedöma lösningar utifrån kundens perspektiv.” (Scania CV AB, 2007). På Scania finns det
en process för att få med även upplevelserna i utvecklingen av nya funktioner och
produkter, egenskapsdriven produktutveckling.
3.1.2.1

Egenskapsdr iven pr odukt ut veckling.

På Scania arbetar man efter egenskapsdriven produktutveckling vilket innebär att man har
sett ut ett antal egenskaper som Scania ska vara ledande på och sedan styr man
utvecklingen efter dessa egenskaper. Egenskapsmålen ska användas för att avgöra vilka
förbättringar som ska prioriteras eller vad som ska göras i nästa steg. Egenskaperna
sammanfattas i produktidentiteten, vilka värden ska en Scania förmedla? (Torssell, 2010).
Scania har vissa områden där man är stark och konkurrenskraftig medan andra områden
räknas som mindre viktiga, och detta bestäms genom att olika ambitionsnivåer sätts på
olika egenskaper. Egenskaperna delas upp i två grupper: Prestige och prestanda där
prestige är upplevda värden medan prestanda är tekniska egenskaper. Användandet av
egenskapsdriven produktutveckling innebär att utvecklingen ska drivas för att uppnå
Scanias ambition med hjälp av egenskaperna på alla olika nivåer i företaget.
Den egenskapsdrivande produktutvecklingen innefattar en egenskapsanalys. Den börjar
med att en omvärldsanalys görs och att ambitionsnivåerna för Scania sätts.
Omvärldsanalysen, ambitionsnivåerna och utomstående faktorer så som lagkrav, krav på
prestandasteg och kunders önskemål bildar gemensamt de mål som ligger till grund för
egenskapsmålen. Nu vet man vart man ska. För att kunna ta sig dit måste man veta var man
är. Därför görs en nulägesanalys där Scanias nuvarande läge undersöks och bedöms efter
samma skala som ambitionsnivåerna. Genom att jämföra egenskapsanalysen kan det
nuvarande läget och ambitionsnivåerna ses och det blir tydligt vad det är som behöver
göras, se Tabell 1. De glapp som finns blir de utvecklingsprojekt som prioriteras, som i
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Tabell 1 där förarmiljön har en tvåa i egenskapsanalysen med ambitionsnivån är en trea.
(Torssell, 2010).
Tabell 1 Illustrerande exempel av hur en egenskapsanalys ser ut.
Siffrorna är bara påhittade för att illustrera hur det ser ut.

3.1.2.2

Egenskaper

Nulägesanalys

Ambitionsnivå

Bränsleförbrukning

3

3

Miljövänlig

3

3

Förarmiljö

2

3

Tillgänglighet

2

1

Var för egenskapsdr iven pr odukt ut veckling?

Genom att använda sig av detta arbetsätt hoppas Scania möjliggöra arbete efter sitt mål
Rätt produkt i rätt tid, ”Demand Driven Out-put”, (Torssell, 2010). De tydliga
prioriteringarna och ambitionerna medför också att målsättningen blir tydlig, vad som ska
uppnås framöver, och det hjälper till att hålla gemensamma mål och riktningar för
organisationen som inte endast fokuserar på kvantifierbara mål.

3.2 Scanias forskning och utveckling
Scanias forsknings- och utvecklingsavdelning är placerad i Södertälje. Avdelningen är
uppdelad antingen efter vilken uppgift de utför eller vilken del av produktfloran de
ansvarar för utvecklingen av. Inom Powertrain Development, vilket är fordonens drivlina
(motor, växellåda och mellanliggande axlar) finns fem olika avdelningar: axelutveckling,
hybridutveckling, styrsystemsutveckling, motorutveckling och växellådsutveckling.

3.3 NE:s organisation
NE eller Powertrain Control System är en av de fem olika avdelningarna på N. Det är de
som utvecklar styrsystemen för motor och växellåda.
NE:s mål 2010 var: ”NE ska utveckla drivlinestyrsystem vars funktionalitet och
tillförlitlighet möter framtida krav och ger konkurrensfördelar för kunden.” (Pierrau,
2010). NE är således en avdelning som arbetar med mjukvaruutveckling för motor och
växellåda. Visionerna för 2010 var uppdelade i tre olika delar där produktens vision var:
”NE ska utveckla världsledande och kundanpassad funktionalitet till konkurrenskraftig
kostnad för Scania och våra kunder.” (Wansölin, 2008). NE är sedan uppdelat i fem olika
sektioner med olika uppgifter.
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NEA är avdelningen som koordinerar de olika projekten mellan grupperna NEC, NEP och
NES som står för utveckling av de olika styrsystemen.
NEC ansvarar för förarnära funktioner som rör drivlinan. Det kan vara hur motorn reagerar
vid tryck på gaspedal eller växelsystem så som opticruce eller retarder som hjälper föraren
att köra så bra som möjligt. De ansvarar också för att optimera och anpassa Scanias
drivlinor så att de möter Scanias egenskapskrav.
NES ansvarar för mellanlagret i mjukvaran och tar hand om regleralgoritmer på motorn
och kalibreringen av motorer. Det som händer mellan förarens input och den direkta
styrningen av motorn.
NEP ansvarar för styrningen av hårdvaran. Deras lager behövs för att det ska hända
någonting från de signaler som kommer från NEC och NES mjukvara. NEP arbetar med
mjukvara för inbyggda system i drivlinan.
NEV ansvarar för testning av NE:s utveckling och arbetar med att fastställa kvaliteten på
styrsystemen.
3.3.1 N EV:s m ål
NEV ska vara en oberoende testavdelning som ska testa produkter utifrån de mål som finns
i uppdragssituationen och flagga om man inte anser att mjukvaran lever upp till vad den
ska. NEV ansvarar för att sätta ribban på en lagom nivå och avgöra vad som är tillräckligt
god testning. (Sektionschef1, 2010).
NEV är i sin tur uppdelad i tre olika undergrupper:
NEVS utför tester på mjukvaran integrerad i det övriga systemet. Vad de gör beskrivs
närmare i kapitel 4, Testning på Scania.
NEVT koordinerar och följer upp de prover som görs ute hos kund. Också deras arbete
beskrivs närmare i kapitel 4, Testning på Scania.
NEVE tillhandahåller program och mjukvarulösningar som stödjer utvecklingen och
testningen av styrsystemsmjukvaran för drivlinan.
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Kapit el fyr a for t sät t er at t k ar t lägga h u r det ser u t på Scan ia idag
gen om at t gå på dju pet m ed h u r NE t est ar och vilk a pr ov som k ör s och
var för . I k apit el fyr a u n der sök s ock så n u var an de
in for m at ion sin sam lin gsm et od gen om at t se vilk en in for m at ion som fås
u t av de pr ov som k ör s i dagsläget .

4 Testning på Scania
Testning av mjukvara på NE sker i flera olika steg för att successivt förbättra och
säkerställa kvaliteten på produkten. Testprocessen kan delas upp i två olika delar:
validering och verifiering.
Verifiering innebär att försöka se att produkten gör rätt saker utifrån vad som kravställdes
i början, att den fungerar som den ska. Görs saker på rätt sätt?
Validering innebär istället att försöka säkerställa att produkten motsvarar det som
efterfrågas av kund. Känns produkten rätt och motsvarar den vad som önskas? Görs rätt
saker?
4.1.1 Fyr a t yper av t est er
På Scania finns det fyra olika typer av tester som utförs vid testning av ny mjukvara.
1) Modult est er

Utförs av utvecklarna själva för att säkerställa att funktionen av mjukvaran som precis
utvecklats fungerar som förväntat.
2) Syst em t est er

Hur verifieras funktionen i mjukvaran genom att säkerställa att den kan det som den ska
kunna. Detta görs i laboratorium men också under funktionstester ute i fordon. För att den
fortsatta testningen ska kunna ske ute i trafiken utförs säkerhetstester i fordonet.
Säkerhetstesterna följer en mall och görs för att försäkra sig om att fordonet får fel på
grund av mjukvara eller hårdvara så kommer fordonet att uppföra sig på ett säkert sätt. Det
är viktigt att fordonet inte uppför sig säkerhetskritiskt. Skulle exempelvis
kommunikationen mellan motor och växlarna sluta fungera är det fundamentalt att det
fortfarande går att bromsa och att styrservon fortfarande fungera så att det går att styra in
vid sidan av vägen och stanna. (Testingenjör, 2010)
3) Långt idspr ov, LP-avlusning

Huvudsyftet för långtidsprov är validering även om viss verifiering fortfarande görs. Vid
LP-avlusning sätts mjukvaran in i fordon som körs av en Scaniaanställd chaufför på
provbanan. Kraven på dessa LP-avlusningar är att de ska omfatta ett visst antal körpass i
ett visst antal fordon. Oftast kan provet kombineras med de skakprov som redan körs på
Scanias provbana men de kan också köras under längre turer ute i trafik.
4) Fält pr ov

För att bilda sig en uppfattning av kvaliteten på fordon inom ett visst projekt startas sedan
fältprov. Syftet med fältprov är att testa fordonen i sin tänkta kommande miljö och att de
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ska köras av riktiga potentiella kunder. Fordon leasas därför ut till kunder som kör bilarna i
sin dagliga drift för att validera produkten på ett realistiskt sätt. Fältprov körs i olika
miljöer av olika typer av förare för att det är så kundbilden på Scania ser ut. Fordonen
måste klara både extrema miljöer med mycket backar, fuktig luft eller kalla förhållande
och körs därför i olika länder. Dessutom måste fordonen klara olika typer av drift. Fordon
kan komma att användas för att köra korta sträckor där det ofta blir köbildning och många
stopp eller för att köra långa sträckor där föraren endast stannar när den lagstadgade vilan
infinner sig. Fordonen ska också gå att använda i anläggningsdrift som exempelvis
gruvdrift, timmertransport, sopbilar och bussar och även dessa driftsituationer kan behöva
provas. (Provkoordinator2, 2010)
4.1.2 T est pr ocessen på N E
Testprocessen på NE består av förarbete i form av planering och förberedelser inför test i
form av allokering av resurser, allt från tid i laboratorium till personal, fordon och kontakt
med verkstäder. Efter förarbetet följer de faktiska testerna och sedan slutfasen i form av
informationsinsamling och rapportering. Testprocessens verifieringsomgångar illustreras
med Figur 4 nedan.

GMS Verifieringsomgång
Ingen ny funktionalitet
för SW version 1.01.0 får planeras.
(Gäller endast om programvaran
ska användas I LP/FT/Prod.)
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Funktion/Krav spec. för
funktion B: utkast klar

PT1/T11/
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* Säkerhetstest
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* Verifiering funk. A
* Verifiering funk. B
(från 1.0.0)

Ev.
avvikelse
åtgärdas

(Bil)

(Bil)

tis

15

mån

fre

tor

ons

tis

mån

fre

tor

ons

tis

fre

mån

Ev. omfrysning
(måndag
em)

Rättning
av ev.
avvikelser

Säkerhetstest
Regressionstester
Funktionstester
Stress- och lasttest

20

Dispensansökan
(torsdag fm)

Omverifiering
NEV

Dispens
REST/
RESA

LP
Validering
NEV

FT
Validering
NEV

*Dispenshantering

(BIL)

(Bil)

Figur 4 Illustration över testprocessen på Scania för mjukvara för GMS, växling och EMS, motor.
Källa: Internt Scania.

Att testa är en omfattande process som ofta kräver stora resurser vilken kan vara allt ifrån
tid i labbet, arbetsinsatser av testingenjörer till fordon med rätt konfiguration i rätt miljö
och så vidare. För att kunna leva upp till detta och vara redo när en mjukvara behöver
testas måste arbetet för testprocessen planeras i god tid innan. Ledtiden för att få till ett
fältprov är ungefär ett år och planeringen för att få allt att gå ihop är gedigen. Därför tas
krav på testning fram redan i projektdefinitionen även om de ännu är ganska svagt hållna. I
projektdefinitionen som skrivs för ett projekt av projektledaren finns också vilka mål som
projektet har. Målen kan vara allt ifrån svår definierbara saker som att projektet ska leda
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till ökad körglädje eller ta fram en bra automatväxling men kan också vara mer konkreta
som att farthållarens felmarginal inte får överstiga 2km/h eller att motorn ska låta mindre
än föregående modell. I ett projekt ingår flera olika mjukvarusläpp, SOP, och dessa SOP
kan också ingå i andra projekt och innehålla flera olika mjukvaror och funktioner.
(Testledare1, 2010).
4.1.3 T est planer ing
Utifrån projektdefinitionen för projektet görs en objektdefinition av objektledaren. Utifrån
denna görs sedan SOP definitioner och här finns krav på hur fältprov ska genomföras.
Innan produkten kommer fram till NEV som är NE:s test avdelning utförs modultester av
den som utvecklat funktionen. Dessa tester kan ske i fordon eller när körförhållandena
simuleras fram. Testerna som görs av utvecklaren genomförs för att hitta direkta buggar i
just den här funktionen. När programvaran kommer till NEV ska den således fungera som
enhet, utmaningen ligger nu i att testa för att säkerställa att den fungerar i kombination med
annan mjukvara och hårdvaran. För att undersöka kvaliteten och att fastställa att allting blir
gjort görs här en testplan. Här måste man bestämma hur det ska testas för att säkerställa att
den nya mjukvaran för motor inte stör växellådan, elsystemet eller någonting annat i
fordonet. Samtidigt fastställs också kraven för fältprov i ett eget dokument så att lämpligt
objekt att köra proven på kan hittas. Även långtidsprovningen behöver en plan. Dessa
dokument innehåller en kombination av vad som ska göras och när det ska göras
(Testledare1, 2010). En schematisk bild av testprocessen finns i Figur 5.

Figur 5 Illustration över vilka dokument som tas fram, av vem och vilken information som hittas där.

4.1.4 Beskr ivning av t est pr ocessen
Syftet med Scanias mjukvarutester är att försöka hitta de viktigaste felen innan kunden,
helst innan mjukvaran går i produktion. Mjukvarusläpp eller SOP, Start Of Production,
sker flera gånger per år och oftast uppdateras mjukvaran då utan att förändring görs i de
bilar som redan producerats. På NE används en iterativ process för utveckling av mjukvara
Scania Software Development Process, SDP, som anpassats till Scania från IBM:s
ursprungliga RUP modell. Fördelarna med SDP är att alla som påverkas av utveckling
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arbetar parallellt och i flera iterationer för att rätt saker ska utvecklas och fungera som det
ska. Som ses i Figur 6 är flera olika grupper inblandade i varje utvecklingsfall och test och
implementering pågår parallellt för att verifiering och validering ska ske kontinuerligt
medan mjukvaran fortfarande kan påverkas innan SOP. (Scania, 2010).

Figur 6 Scanias SDP visar hur iterationen mellan olika grupper
på Scania fungerar genom de olika faserna i utvecklingen.
(Scania, 2010)

V-modellen används för att beskriva förhållandet mellan utveckling och testning inom
SDP på Scania. Det vänstra benet beskriver dokumentationen som bland annat innehåller
kravställningen för utvecklingen som ligger i spetsen på V:et. Se Figur 7.

Figur 7 Testprocessen på Scania enligt V-modellen. Källa: Internt Scania.
4.1.4.1

Ver ifier ingst est på N EV

Högerbenet i modellen, Figur 7, innehåller de olika test som genomförs på NEV för att nå
upp till en acceptabel nivå. Den första rutan Module Test utförs av utvecklaren själv för att
verifiera att den nyutvecklade modulen har den funktion som efterfrågas. När detta är gjort
tar NEVS vid för att genomföra tester på Module Integration Test nivå och upp till Part
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system test, Figur 7. NEVS genomför både manuella och automatiska tester. De
automatiska testen körs i laboratorium med skript skrivna i pyton för att försöka testa
funktionaliteten på ett så bra sätt som möjligt. Till varje ny funktion behövs det ibland
skrivas nya testfall men ofta kan man också återanvända mycket av det material som gjorts
förut. Körningarna i labbet går över natten eller för de stora projekten över en helg. Detta
påverkar naturligtvis planeringen då mjukvaran och testfallen måste vara färdiga på
fredagen eftersom det annars får vänta till nästa helg. Blir någonting fel under testningen,
vilket inte är ovanligt, måste man göra en ny körning vilket tar en ny helg i anspråk.
Manuella test utförs ofta i bil och ibland i särfall i laboratoriet eftersom allt som görs i
labbet oftast går att automatisera. (Testledare4, 2010).
De manuella testernas mål är att verifiera funktionen hos den nya mjukvaran i fordon.
Detta görs genom detaljerade instruktioner som följs stegvis där olika fall provas.
Resultaten fylls i formulär och testen spelas in via datorprogrammet Visu. Om någonting
går fel kan utvecklaren se hur bilen uppförde sig även i efterhand. De manuella testerna
sker på nivån Part System Test och de kallas systemtester inom NE. (Testledare4, 2010).
Ett av de viktiga manuella systemtesterna som genomförs på NEV är säkerhetstesterna som
nämnts tidigare. Dessa tester utförs av NEVT tillsammans med övergripande
funktionstester, Figur 7, och när de är färdig ansöks det om dispens för att få lov att
påbörja Långtidsprov, LP. (Testledare1, 2010).
4.1.4.2

Långt idspr ov, ver ifier ing och valider ing

Långtidsprov innebär att processen går från verifieringstestning till valideringstestning
även om de rör sig i gränssnittet där emellan. LP proven omfattar högerbenets nivå
Complete Vehicle Integration Test och Complete Vehicle System Test, Figur 7.
4.1.4.2.1 Så går Långt idspr ov t ill
Långtidsprov var från början inte en del av NE:s testning utan kördes av en annan
avdelning i form av skakprov. Skakprov kördes för att säkerställa att hårdvaran höll under
extrem påfrestning under kontrollerade former. Antalet timmar och varv som bilen hade
gått på banan var känt och således också hur lång tid det tog och vad en komponent kunde
utsättas för innan någonting gick sönder. För fyra år sedan började NE att intressera sig för
att testa sin mjukvara under körning och NEVT började använda dessa redan existerande
resurser för att köra sina tester. Från början innebar detta inte något merjobb för förarna
eftersom NE mest ville att mjukvaran skulle rulla. Efterhand har sedan testerna utvecklats
och önskemålen från NE har blivit större. I nästa steg lade man till möjlighet för
felkodsutläsning från fordonen och enkäter för att se hur förarna upplevde fordonet. Det
började också dyka upp specifika saker som önskades valideras från utvecklarna på NE
och speciella önskemål på körning las till (Koordinator3, 2010). Eftersom dessa prov
skiljer sig från vanlig LP körning kallas de LP-avlusning.
Feedbacken från förarna blir allt viktigare och numera skriver de också egna ärenden i
rapporteringssystemet LP-Event kopplat till Event-Log när någon fråga fått ett för lågt
betyg. När någonting blir ett Event ärende startas en kedja på utvecklingsavdelningen för
att lösa problemet. Intresset från förarna som kör LP-avlusningen är varierande. Vissa av
chaufförerna tycker att det är intressant att jobba med enkäter medan andra tycker det blir
en börda. Eftersom många anställdes innan LP-avlusningen blev större har de olika syn på
vad deras arbete egentligen går ut på och har olika intresse i att vara med i
förbättringsarbetet. Antalet bilar som LP har till sitt förfogande förändrades för ungefär ett
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år sedan vilket medför att de inte kan tillhandahålla samma mängd resurser som de tidigare
kunde till NE. Dessutom har LP slutat köra bilar som NE letade fram när de ville testa
någonting speciellt. För att kompensera för de minskade resurserna från LP får NE hjälp av
en annan avdelning, Benchmark gruppen. På Benchmark gruppen finns två
chaufförsresurser som NE till viss del kan utnyttja. Chaufförerna kör inte bara LPavlusning utan har även andra uppdrag och avdelningen har inga egna fordon. NE måste
därför tillhandahålla fordon när proven körs på avdelningen. Tillgången till bilar är ett ofta
förekommande problem som leder till att de krav som ställs på LP-avlusningen ibland kan
vara svåra att leva upp till. (Koordinator3, 2010).
För att överbygga de utmaningar som finns och motivera förare och förbättra den
rapportering som sker har LP koordinatorerna under hösten 2010 hållit ett initialt möte
med de förare som kör LP-avlusning för NE. På mötet informerade koordinatorerna om hur
testprocessen och utvecklingsprocessen ser ut på NE och vad som händer med den
information som förarna lämnar. (Informationsmöte om LP-avlusning med YDVB,
101208), (Informationsmöte om LP-avlusning YDVL, 101220).
Innan SOP körs bilar på kalibrerings nivå eftersom man måste kontrollera att de fungerar
på den faktiska motortypen som ska börja produceras. Efter SOP kör man på SW-basic
nivå. Då släpps ny mjukvara var sjätte vecka och på ungefär vartannat släpp körs det LP.
Det går således en omgång LP var tolfte vecka för varje mjukvara och till varje finns det
krav på hur många pass och i hur många olika fordon ett prov måste gå för att räknas som
godkänt. Ett pass är en arbetsdag och då blir det ungefär sex timmar i bilen eftersom
förarna måste pausa och har en del för och efterarbete. Med andra ord finns det en gräns
för hur mycket efterarbete man kan lägga på innan körtiden istället påverkas om man inte
förändrar antalet pass. YDVL kör i två skift medan Benchmarkgruppen endast kör dagtid
vilket medför att det tar olika lång tid att uppfylla kraven för en LP-avlusning beroende på
vilken grupp som har möjlighet att köra dem. Eftersom bilarna inte rullar dygnet runt så tar
det längre tid att leva upp till kraven. (Koordinator3, 2010)
Det finns också en tredje typ av LP-avlusning det är de som gäller FQ-ärenden. FQ-ärende
är när fel upptäcks på produkter som redan är i produktion och ändringar måste ske i
mjukvaran. De är således röd-pils ärenden och har därför högsta prioritet. Ett FQ medför
dock en LP-avlusning som är lika omfattande som ett prov på SW-basic nivå.
4.1.4.2.2 O ut put fr ån t est ning LP
Från LP får man ute tre olika typer av information: felkoder, M-Log data samt formulär
och Event-Log ärenden. Se Figur 8.
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Figur 8 Illustration över vilken typ av feedback som
kommer ut från LP. Källa: Författaren.

4.1.4.2.2.1 Felkoder
Felkoder kan vara sanna eller falska. Till följd av lagkrav och för att möjliggöra en bra
kommunikation mellan förare och fordon ska fordonet skicka felkoder när någonting inte
fungerar som det ska. Felkoder kan vara informationsfelkoder eller bara flaggningar på att
någonting avvikande har inträffat men kan också vara faktiska fel. Det kan vara slut på
spolarvätska eller vara dags att besöka verkstaden för service eller mer allvarliga fel. En
felkod som fordonet skickar när det ska är en sann felkod. Fordonet sköter sig som det ska.
Ibland kan det också komma felkoder som inte ska vara där, falska felkoder. Dessa måste
hanteras på något sätt och ses som ett tecken på fel i mjukvaran.
Felkoderna kommer när eventuella avvikelser inträffar och lagras i Scanias egen
felkodsdatabas, DTC-Browsern. I denna får man veta vilken typ av felkod som föraren av
fordonet fått och det finns möjlighet att se en ”freeze frame” som visar vilka parametrar
som registrerades i fordonet när det skedde. Denna information tillsammans med annan
information från provet kan användas för att utreda om felkoden varit sann eller falsk och
vad som eventuellt behöver göras med den. Felkoderna som kommer in klassas i sex olika
klasser DTC0-5. Vad varje klass står för kan ses i Tabell 2.

Tabell 2 De olika DTC klasserna som mjukvarufelkoderna klassas i under hantering på Scania.
Klass

Beskrivning

Dtc 0, Unclassified

Används som klassning när felkoden först upptäckts och innan man vet något om orsaken.

Dtc 1, Unknown

Används när utredningen inte ger något resultat. Anledningen kan vara att det inte finns tillräcklig
information för att utröna vad som faktiskt är felet.

Dtc 2, Development

Förekommer ofta under utvecklingsarbetet men ska vara borta till FT. Felen kan vara interna ECUfel, mjukvarubuggar, felaktig parametersättning eller felaktiga gränsvärden. När ett development fel
uppkommer ska ett eventumärende skapas och en felkodsägare skall göras ansvarig.

Dtc 3, Real Faults

Används som klassning vid fysiska eller elektronisk felkonstruktion hos komponenterna. Dessa
rapporteras i FRAS.

Dtc 4, Irrelevant

Används som klassning om fel som inte behöver tas hänsyn till i utvecklingsarbetet eftersom de
uppkommer vid felhantering av fordonet, om det går med fel komponenter eller mjukvara eller
parametersättningen är fel. Detta åtgärdas direkt av verkstaden och har ingenting med utvecklingen
att göra.
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Dtc 5, Info Code

Används för att klassificera de felkoder som egentligen inte innehåller något fel utan endast finns till
för att informera om förhållanden som är viktiga för fordonets funktion.

De som koordinerar testen håller i felkodsmöten där felkoder diskuteras. Den
felkodsansvarig redogör för hur det går med utredningen kring felkoderna och vad som
görs åt dem. Även om felkoden bedöms vara rätt vill man inte att de ska uppkomma för
ofta eftersom fordonet då kommer få en dålig ”up-time”. Att fordonet inte ska behöva tas
ur bruk för ofta är ett viktigt utvecklingsmål för Scania. (Provkoordinator2, 2010b).
4.1.4.2.2.2 M-Log Data
M-Log data kommer från M-Log enheten som sitter i fordonen. Enheten loggar dels
kontinuerligt och dels genom triggning. M-Log har samma funktion som den kända svarta
lådan som finns på flygplan. Den sparar parametrar från fordonet för att möjliggöra
återskapning av vad som har hänt. När föraren är med om någonting som känns konstigt
ska de genast trycka på en knapp vilket leder till att M-Log loggar variabler med en högre
frekvens. Data som genereras vid loggningen kan därför användas till att fastställa exakt
status hos fordonet när knappen trycktes på vilket möjliggör för utvecklaren att spåra felet.
En utmaning med M-Log är att den genererar enorma mängder data så för att hitta en
triggning i data behöver föraren också skriva ner vilken tidpunkt det var han/hon tryckte.
4.1.4.2.2.3 Enkäter
Enkäterna är i pappersform och ser lite olika ut beroende på vilket projekt de tillhör.
Pappersenkäterna tas med ut av LP-föraren i bilen när de går på sitt pass och fylls i efter
hand. Först beskrivs en uppgift som sedan ska betygsättas och eventuellt skrivas en
kommentar kring. Uppgifterna kan vara av karaktär som ”Start av kall motor” eller
”Vibrationer under tomgång när motorn är varm”. Formuläret är samma oavsett vilken
iteration det är och oavsett om det genomförts några förändringar i mjukvaran som rör just
denna uppgift. Användningen av samma enkät är idag ifrågasatt på Scania. Ett viktigt
argument för att behålla enkäterna som de är blir faktumet att utan att kontrollera kan
utvecklarna inte vara säkra på att deras förändringar inte fått till följd att någonting annat
blivit sämre. I de fyra formulär som har undersökts är antalet frågor runt trettio och de är
grupperade efter vilket område de berör, exempelvis start av motor.
När föraren fyllt i sin enkät och är färdig med dagens pass återvänder han till kontoret. Om
föraren ger något moment eller fråga ett lågt betyg så ska föraren skapa ett Event-Log
ärende. Allting som bedöms som en sexa eller lägra på ”Tio skalan för subjektiv
bedömning”, se Tabell 3, ska det skrivas ett LP-Event på. Även andra saker som inträffar
även när ingen enkät används som upplevs som sämre än ganska bra ska också ett ärende
skapas. Event-Log är ett Scania utformat datorsystem för hantering av felärenden. Inom
systemet kan de inkomna ärendena dirigeras så att det hamnar hos rätt utvecklare.
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Tabell 3 Bedömningsskala för prov av fordon, ”Tio skalan för subjektiv bedömning”.

Bedömning

Trovärdig kundreaktion

Önskvärd

Störning

10

Förstklassig

Upplevs förstaklassigt av alla/nästan alla kunder.

Mycket kritisk kund märker inget.

9

Mycket bra

Upplevs mycket bra av de flesta kunder.

Märkbart endast för en mycket kritisk kund.

8

Bra

Upplevs bra av de flesta kunder.

Märkbart för kritiska kunder.

7

Ganska bra

Upplevs ganska bra av de flesta kunder.

Märkbart för många kunder.

6

Acceptabelt

Acceptabelt för de flesta kunder.

Störande för enstaka kunder.

5

Ej acceptabelt

Acceptabelt för enstaka kunder.

Störande för de flesta kunder.

4

Bristfällig

Upplevs felaktigt av de flesta kunder.

3

Otillfredsställande

Upplevs allvarligt felaktigt av de flesta kunder.

2

Dålig

Delvis ur funktion.

1

Mycket dålig

Fungerar ej.

Pappersenkäten som fyllts i under körpasset lämnas till NEVT där den överförs till Excel
manuellt för att kunna användas för spårbarhet, statistiska underlag och redovisning.
Processen beskrivs närmre i Figur 10. För att skapa en uppfattning om vilken karaktär
ärendena som rapporteras in idag har gjordes ett stickprov på ett pågående projekt.
Inkomna rapporter från förare på de två fordonen som ingick i projektet och som tilldelats
NE gicks igenom och klassades som antingen validerande eller verifierande. Det fanns vid
överblicksbilden 41 rapporter som tilldelats NE och därför klassades. Klassningen gjordes
med utgångspunkt att klassa allting som validerande som innehåll någon åsikt eller känsla
rapporterad från föraren. Resultatet kan ses i Figur 9 där det syns att validering står för en
tydlig majoritet av de inrapporteringar som görs.
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Verifierande

Validerande

Övrig

2%
39%
59%

Figur 9 Fördelning mellan typ av feedback via
Event-Log LP för ett projekt som omfattar två
bilar. Ögonblicksbild 101208.

Event-Log ärendena behandlas sedan av utvecklarna på Scania först genom att de tas upp
på Event-Log möten där det beslutas om vilken avdelning som ska utreda ärendet. Tilldelas
det då NE så hamnar det i NE:s ärendehanteringssystem där det sedan delas ut på berörda
utvecklare av systemägaren. Först gör utvecklaren en analys där problematikens allvar
beslutas om för att göra en tidsplan för när det bör vara löst.

Figur 10 Schematisk bild över informationsflödet vid LP. Källa: Författaren.

33

Kapitel 4 Testning på Scania.

För att utredarna ska ha en rimlig chans att analysera och lösa de flesta problem som
kommer in via Event-Log eller någon annan kanal behövs följande information:
•
•
•
•
•
•

Vilken chaufför och vilket fordon det gäller. Fordonet kan ha haft andra problem
som påverkat att ärendet uppkommit eller föraren kan behöva kontaktas för mer
information.
Datum och tid för att kunna hitta M-Log data som utvecklaren behöver för att se
vad bilen gjorde när det inträffade.
Vilket betyg föraren gett enligt skala, Tabell 3, för att se hur allvarligt föraren
upplevde situationen.
Körsituation, hur såg topografin ut, vad hände runt omkring, allt som kan ha
påverkat fordonet att reagera som det gjorde.
Önskat beteende, vad borde fordonet ha gjort istället, de förare som kör LP är
erfarna förare med stor körvana medan många som arbetar med utveckling inte har
C-körkort eller kör väldigt sällan.
M-Log triggning.

(Informationsmöte om LP-avlusning med YDVB, 101208)
4.1.4.3

Fält pr ov, pr ov ut e hos kund

Efter långtidsproven läggs mjukvaran ut på prov som Fältprov. Fältprov körs ute hos
potentiella kunder av deras egna förare. Körningen ska således involveras i deras vanliga
arbete och fordonen ska användas precis som deras övriga fordonsflotta. Fältprov är
väldigt viktigt för att fastställa att fordonen faktiskt fungerar i de miljöer det är meningen
att de ska säljas. Provet medför att fordonet får mer driftstid och precis som i LP används
M-Log och felkodsutläsning för att ha möjlighet att fortsätta verifiera och hitta
funktionalitetsfel. Vilken typ av fordon och under vilka förutsättningar proven ska gå
bestäms i SOP-definitionen. Kraven diskuteras sedan och koordinatorn på NEVT skriver
en provanmodan, PA, som blir ett kontrakt med fältprovsenheten. Fältprovsenheten är den
avdelning som sköter FT och de är den grupp som har överhängande ansvar för: fordonen
som används i fältprov, hitta åkerier att samarbeta med och att genomföra uppdateringar
och säkerställa status på fordon. (FT-Ingenjör1, 2010).
För att hitta lämpliga åkerier som kan delta i fältprov hör fältprovsenheten av sig till
huvuddistributören i landet där de vill köra FT. De berättar vilka önskemål som finns på
drifttyp (kan vara stadskörning eller långväga, lastvolym och lastvikt) och vilket klimat
som önskas samt speciella förhållande som exempelvis vilken typ av topografi driften helst
ska gå i. Huvuddistributören återkommer sedan med lämpliga kandidater som kan
kontaktas. När lämpliga kunder hittats erbjuds de att få leasa ett av fordonen som ska ingå i
FT till förmånligt pris. Åkeriet informeras om att detta är ett utvecklingsfordon och att den
kan ha oväntade fel och kan behöva tas av vägen med kort varsel. Ibland kan det också ta
lång tid att få tillbaka den på vägen eftersom den kan behöva repareras med reservdelar
som ännu ej är i serieproduktion. Åkeriet betalar skatt och försäkring på fordonet samt
förbinder sig att hålla serviceavtal och sköta fordonet enligt Scanias rekommendationer.
Detta för att utesluta fel som inte har med utvecklingen att göra utan åkeriets skötsel.
Åkerierna får ingen kompensation för eventuella stillastående och måste själva
tillhandahålla ett ersättningsfordon om sådant behövs. (FT-Ingenjör1, 2010).
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Verkstäderna är också viktiga i arbetet med Fältprov och även med dem ingås avtal om att
de kan hantera fordonet på rätt och konfidentiellt sätt. Moroten för verkstäderna är att när
bilen väl går i produktion har de redan mekaniker som har reparerat bilen och haft
möjlighet att lära sig hur den fungerar och har därför ett försprång jämfört med
konkurrenter. Verkstäderna förbinder sig också att rapportera om bilens tillstånd och om
alla förändringar som de gör på bilen. (FT-Ingenjör1, 2010).
4.1.4.3.1 O ut put fr ån t est ning i FT
Från FT får man i dagsläget normalt ut tre olika sorters
information: Event-Log ärenden, felkodsutläsning och MLog data, se Figur 11. M-Log data är precis som i LP:s
fall bara ett hjälpmedel att fastställa vad som hände i bilen
när en felkod eller annat ärende dök upp. M-Log och
felkodsutläsningen har således bara verifierande funktion
och används som feedback på att funktionerna fungerar
som de ska, eller snarare för att hitta tillfällen när de inte
gör det.
Figur 11 Illustration över vilken typ
av feedback som återkommer till
I Event-Log kan både rapporteringar som är av
Scania från FT. Källa: Författare
validerande och verifierande karaktär hittas. I
rapporteringssystemet uppmuntras förare och verkstäder
att rapportera om allting som är konstigt, inte känns bra eller inte riktigt fungerar som det
ska, samt alla reparationer och förändringar som gjorts på fordonet. Rapporteringssystemet
är Scanias sätt att hålla fordonet under uppsikt och ha kontroll över dess status. För att se
hur mycket information som Event-Log i dagsläget förmedlar av validerande karaktär
gjordes ett stickprov på ett pågående projekt, precis som i LP. Provet kördes på elva
stycken fältprovsfordon i november, spridda över hela världen. För alla bilarna var andelen
validerande rapporter en femtedel, se Figur 12. Vad som också blev tydligt är att det är
ganska stor skillnad på de olika bilarna och hur det
Verifiering Validering
Övrig
rapporteras, vilket kanske kan tyda på att attityd är
viktigt i sådana här frågor. Fördelningen på fordon
kan ses i Figur 13.
12%
20%

68%

I skrivande stund pågår också försök med enkäter
som skickas ut till förare i samband med att fordonet
uppdateras. Det är dock för tidigt att säga någonting
om hur det fungerar i dagsläget.

Figur 12 Fördelning mellan typ av
feedback via Event-Log FT för ett projekt
omfattande 11 fordon. Ögonblicksbild
101124.
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Figur 13 Fördelning mellan typ av feedback fordon för fordon vilket visar att vissa fordon rapporteras det
mer kring än andra. Ögonblicksbild 101124.

4.1.5 Vad är et t br a t est ?
Problematiken kring testning är ett välkänt problem, för hur vet man att man testat
tillräckligt? Om inga fel hittas beror detta på att materialet som testas är felfritt eller har det
att göra med att testet inte testade rätt saker? (Nordström, 2010). För att veta vad som ska
göras måste därför någon typ av målbild sättas upp för att man ska veta när man är färdig
och vilka krav som ska ställas på testningen. Till detta använder man acceptanskriterier. På
NEVT har det tidigare under 2010 genomförts ett examensarbete med mål att ta fram nya
acceptanskriterier för avdelningens testkriterier. I examensarbetet fastställs det att det är
problematiskt att valideringen av drivlinesystemet ligger så långt ifrån kund och att detta
måste åtgärdas för att få en bättre validering inom testningen. (Birgersson & Söderlund,
2010).
4.1.5.1

A ccept anskr it er ier

Acceptanskriterierna som togs fram i ovan nämnda examensarbete är ännu inte beslutade
om men används så länge som riktlinjer. De acceptanskriterier som satts på NE för att
avgöra kvaliteten på test är dels kvantitativa men också kvalitativa.
4.1.5.1.1 Kvant it at iva accept anskr it er ier
Av de kvantitativa acceptanskraven finns krav för hur många kilometer ett fordon ska rulla
utan att en relevant felkod uppkommer från motor eller växellåda och hur långt fordonet
ska rulla utan något fel över huvud taget. Samt hur lång tid efter att en felkod uppkommit
som den måste vara klassad och utredd. (Birgersson & Söderlund, 2010)
Det finns också krav på hur omfattande testerna ska vara det vill säga hur långt ett fordon
ska ha gått för att acceptanskriterierna ska vara uppfyllda. (Birgersson & Söderlund, 2010).
Acceptanskriterierna medför att felkodsutläsning blir central för att avgöra om testet
uppfyllt sina krav och felkoder blir därför en viktig del av verifieringen.
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4.1.5.1.1.1 Mall för fältprovskrav –kvantitativa acceptanskriterier
För de fältprov som körs finns en mall ”Fältprovskrav för drivlinesystem” som används
och återfinns i NE09270. I mallen presenteras de krav som bör fastställas i PA:t som
skrivs, speciellt för större projekt men gärna även för mindre. De krav som lyfts upp här
gäller fyra olika kategorier: fordon, drifttid, drifttyp och övriga krav. Fordon gäller
specifikationen kring drivlinekombinationer och antal fordon som ska ingå i provet.
Drifttid omfattar hur länge varje typ av mjukvara ska gå, kontinuerlig drift, total drift och
hur mycket fordonet behöver gå varje månad. Under drifttyp finns typ av last, klimat,
topografi och väglag. Övriga krav är om det ska vara konstruktionsfordon, gruvdrift,
tungdragare eller lågspecificerade fordon. (NE09270).
4.1.5.1.2 Kvalit at iva accept anskr it er ier , kör bar het
För validering under fältprov ställs också krav på körbarhet. Körbarhetskriteriet undersöks
genom en bedömning från föraren. Idag sker detta genom formulären som fylls i under LP.
Acceptanskriterierna för körbarhet är uppsatta efter Scanias ”Tioskala för subjektiv
bedömning”, Tabell 3. Denna bedömning räknas sedan samman till ett medelvärde. För att
bedöma om mjukvaran har en bra kvalitet får medelvärdet inte vara lägre än en ett visst tal
och inget enskilt inrapporterat fall får vara för lågt bedömt. När detta är uppfyllt kan
mjukvaran godkännas och gå i produktion. (Birgersson & Söderlund, 2010).
Acceptanskriterier för körbarhet medför att det måste finnas underlag för att ta fram ett
medelvärde och undersöka den lägsta registrerade bedömningen. För att proven ska ha god
validitet har Birgersson och Söderlund rekommenderat att de av Scanias
produktegenskaper som berör NE:s arbete ska användas som frågegrund (Birgersson &
Söderlund, 2010). Genom att använda produktegenskaperna går det att validera att
utvecklingen av drivlinan går i linje med Scanias målsättning. Ställs frågor kontinuerligt
går det också att snabbt ge feedback inom organisationen på hur utvalda kunder mottar de
förändringar som görs.
4.1.5.1.2.1 Mall för fältprovskrav – kvalitativa acceptanskriterier
I dagsläget finns inget stöd för de kvalitativa acceptanskriterierna i mallen för
fältprovskrav (NE09270). Ett sätt att komma åt de problem som finns med den validerande
biten skulle kunna vara att försöka ställa motsvarande krav för körbarheten redan när
fältprovet planeras. Exempel på sådana krav skulle kunna vara:
•

•
•
•

Förarspecifikationer. Förarspecifikationer skulle kunna vara rena krav som
exempelvis kort eller lång körerfarenhet, att det ska finnas andra typer av fordon i
flottan, att övriga fordonsflottan inte får vara för gammal/klen. Föraren ska ha/eller
inte gått Scania EcoDriving kurs eller andra krav på utbildning.
Önskemål på förare. Önskemål skulle kunna vara att föraren är intresserad av
nyutveckling eller att den är van att köra en speciell sorts bil (är den andra bilen
ungefär av samma styrka eller liknande).
Rapportering – vilka undersökningar görs: Om det i testet kommer att genomföras
intervjuer telefon/ansikte mot ansikte, enkäter, innefatta ett besök på Scania. Hur
ofta kommer detta att ske?
Datainsamling: Ska det finnas M-Log på bilen och vad ställer det för krav på
förare och verkstad? Hur ofta ska M-Log tömmas och kontrolleras? Kommer den
ha automatisk överföring via internet eller manuell uppdatering och tömning?
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Viss del av informationen finns redan, exempelvis finns antalet förare som kör
provfordonet redan angivit i den information om bilen som finns internt och krav på antalet
förare borde därför kunna kravställas omgående om sådana önskemål finns.
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I k apit el fem u n der sök s vilk et syft e NE ser at t LP-avlu sn in gen och
fält pr ovet h ar och vilk en in for m at ion som beh övs på olik a n ivåer i
u t veck lin gen och vid olik a t idpu n k t er . Kapit let är sist a st eget i
ar bet sdom än an alysen av Scan ia och NE.

5 Undersökning av NE:s syfte med LP och FT
LP och FT har utförts och förändrats genom tiden av provning på Scania. För att kunna
ställa adekvata krav på en ny informationsinsamlingsmetod blev ett viktigt steg i
examensarbetet att undersöka vilket syfte olika grupper på NE i dagsläget ser med LP och
FT och vilken information som används idag samt vad som saknades. Denna undersökning
gjordes för att avgöra vilka krav som bör finnas på en ny metod för att inte äventyra den
information som används på olika grupper och ändå kunna tillfredställa nya behov.

5.1 Intervjuresultat
Tjugoen intervjuer genomfördes på Scania under december 2010 och januari 2011 av NE:s
avdelningschefter, systemägare för berörda system, testledare, testkoordinerare och
sektionschefer. Samtliga intervjuade fick svara på frågan vad de anser att syftet med LP
respektive FT är och hur den informationen som tas fram används. Målet med intervjuerna
var tvådelat, att identifiera för vem informationen tas fram och hur den informationen
används. Informationen behövdes för att fastställa hur den nya metodens
informationsinsamling bör se ut och vilken omfattning den bör ha. Intervjufrågorna
varierades något beroende på vilken position som respondenten hade och till viss del vad
som dök upp under intervjuns gång.
5.1.1 Result at LP-avlusning
Fråga nummer ett var: Vad anser du att syftet med långtidsprov är? Efter intervjuerna
kunde följande syfte fastställas:
Syftet med LP-avlusning är att få en längre körsträcka med fler körfall innan provningen
lämnar Scania.
Att med snabb intern rapportering tillhandahålla relativt opartisk validering utförd av
erfarna förare med spårbar körhistoria.
Möjliggöra beslutsunderlag för initierande av FT för mjukvaran.
Den andra frågan som ställdes var:
”Om jag ber dig rangordna kommande påstående efter vad du anser är den viktigaste
information att få ut av ett långtidsprov, hur skulle det då se ut? (1 är högst
prioriterat)
Felkoder i fordonet
M-Log data
Event-Log ärenden
Förarens upplevelse av fordonet
Annan information (ange vilken)”

Förhoppningen med fråga två var att hitta någon typ av trend bland åsikterna kring proven.
Att hitta en trend visade sig svårt eftersom resonemanget om hur de tillfrågade valde och
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såg på de olika informationssätten var väldigt olika. Vilken prioritet de olika
respondenterna gav de olika svarsalternativen kan ses Figur 14, Figur 15, Figur 16 och
Figur 17.

Problematik uppstår dock eftersom information är olika beroende av varandra. M-Log data
är någonting som väldigt många grupper uppskattar och använder men utan de andra
informationskällorna går det inte att lösa problemen.
En tydlig slutsats som kan dras av detta är att behoven och vad som anses vara viktig
information ser väldigt olika ut. Viktigt blir då att tillhandahålla alla typer av information
eftersom samtliga uppenbarligen behövs. Intressant att notera är också att M-Log som inte
rankas som etta av så många rankas som tvåa av många. Detta eftersom M-Log data blir
viktig först i kombination med andra informationskällor. Satsningar på att få in Event-Log
ärenden och förarnas åsikter är därför viktiga. Samtidigt är det fundamentalt att inte störa
insamlingen av M-Log data och felkoder, tillsammans skapar de en helhet och tillgodogör
behov som olika grupper har. För att ändå försöka skapa en bild av vad som anses som
kärnan av LP-avlusningen för den större delen intressenter har jag skapat en topplista som
visar den inbördes ordningen mellan vilka respondenterna rankat som etta det vill säga den
viktigaste informationen.
Topplista rankning av LP-avlusning
1)
2)
3)
4)

Förarens upplevelse av fordonet 8st
Felkoder 6st
Event-Log 5st
M-Log 3st
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Slutsatsen som kan dras av detta blir således att förarens upplevelse av fordonet har av flest
rankats som den viktigaste informationen att få in från LP-avlusningen för NE. Ett resultat
som kan motivera att se över hur detta kan göras på ett så bra sätt som möjligt eftersom
intresse för informationen uppenbarligen finns.
5.1.2 Result at FT
Fråga nummer tre var ”Vad anser du att syftet med fältprov är?” och precis som med LPavlusning kunde ett syfte fastställas:
Syftet med FT är att komplettera LP genom att fastställa att fordonen klarar kundernas
krav under olika förutsättningar så som klimat, förare och olika sorters drift.
Syftet är också att undersöka om fordonet kommer motsvarar kundens förväntningar när
den går i produktion och om den lever upp till Scanias kvalitetsmål.
Slutligen är syftet också att samla in data från olika förhållande och verifiera att fordonet
fungerar även efter längre drift och slitage.
Den fjärde frågan som ställdes var i samma linje som fråga nummer två och såg ut så här:
”Om jag nu ber dig rangordna kommande påstående efter vad du anser är den
viktigaste informationen att få ut av fältprov, hur skulle det då se ut? (1 är högst
prioriterat)
Felkoder i fordonet
M-Log data
Event-Log ärenden
Förarens upplevelse av fordonet
Verkstadens upplevelse av fordonet
Annan information (ange vilken)”

Precis som med LP-avlusningen var svaren väldigt spretiga och därför är det svårt att
redovisa dem på ett bra sätt. Vilken prioritet de olika respondenterna gav de olika
svarsalternativen kan ses i Figur 18, Figur 19, Figur 20, Figur 21 och Figur 22.
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Även för FT har en topplista skapats:
Topplista rankning av FT
1)
2)
3)
4)
5)

Förarens upplevelse av fordonet 7st
Felkoder 4st
Event-Log 3st
M-Log 2st
Verkstadens upplevelse 0st

Intressant att notera här är att förarens upplevelse av fordonet också här rankas högst,
någonting som i princip saknas helt i FT idag vilket har visats i avsnitt 4.1.4.3.1 Output
från testning i FT. En tydlig diskrepans finns således mellan det syfte som utvecklarna ser
med fältprov och den information som samlas in idag. Vad som också är intressant är att
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verkstadens upplevelser i dagsläget värderas så lågt vilket kan förklaras med att NE för
tillfället inte arbetar så mycket med det verkstadsstödda verktyget SDP3 som verkstäderna
använder sig av för att diagnostisera fordonen. Samtidigt är det de på verkstäderna som
ansvarar för att lämna information i Event-Log det enda sättet som idag existerar att få in
förarens upplevelse av fordonet. Således kan det antas att viss risk för brus finns i
informationsinlämningen som sker från förare. Någonting som rent hypotetiskt kan leda
både till att all information som föraren lämnar inte rapporteras in eller att det blir
felaktigheter och missförstånd som leder till att de ärenden som kommer in inte har den
omfattningen som annars hade varit möjlig.
5.1.3 Sam m anst ällning av hur infor m at ionen används
De fyra användningsområden som informationen främst används till är:
•
•
•
•

Beslutsunderlag
Underlag för felsökning
Data från M-Log sparas för att fungera som indata till simulering för tester under
utveckling
För att avgöra vilken typ av utveckling som ska ske i framtiden

Åsikten om hur informationen ska se ut är lite olika på olika grupper. Flera grupper belyser
vikten av att kunna jämföra bakåt i tiden och mot hur resultaten senare ser ut i FT.
Samtidigt är det också flera avdelningar som inte ser detta som så viktigt utan mer vill veta
vad som behöver göras någonting åt just nu. Att informationen möjliggör en faktiskt insats
belyses ofta som viktigt och att informationen som samlas in är tillräckligt informationsrik
för att en utvecklare ska kunna åtgärda problemet från sin dator. Åsikten att
informationsbehovet är lika ut oavsett var i utvecklingskedjan man befinner sig har kommit
fram i undersökningarna samtidigt blir informationen mer avskalad om den ska användas
som beslutsunderlag eller om den ska användas som underlag för att hitta det faktiska
problemet.
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Kapit el sex om fat t ar Vicen t es an dr a st eg i den k ogn it iva
ar bet san alysen , Kon t r ollan alysen . Kapit let fok u ser ar på at t u t vär der a
den exist er an de m et oden m ot det syft e som fast st ällt s i k apit el sex för
at t u n der sök a disk r epan sen dem em ellan och svar a på fr ågan : Vad
beh över gör as? Det t a gör s dels u r et t m ålper spek t iv och dels u r et t
an vän dar vän ligh et sper spek t iv för r espon den t er och k oor din er ar e.

6 Utvärdering av existerande metod
Steg två i Vicentes CWA modell för nya system ska vara på frågan, Vad behöver göras?
Kapitel sex svarar på den frågan genom att jämföra syftet med existerande
informationsinsamlings metod. Syftet som presenteras i steg fyra visar att förarens åsikter
rankas högt av de som använder informationen på NE både på LP-avlusningen och
fältprov. Detta samtidigt som uppenbara luckor finns i informationsförmedlingen av dessa
uppgifter i existerande metod. De flesta som intervjuats är överens om att LP-avlusning
och fältprov framförallt ska vara validerande eller innehålla validerande element samtidigt
som sådan validering är väldigt liten från fältprov och inte fullt utvecklad för LP-avlusning
idag. Scanias egenskapsdrivna produktutveckling betonar också vikten av att utveckla efter
kundens önskemål och att testa detta innan mjukvaran går i produktion borde således vara
viktigt.
NE:s vision är att: ”NE ska utveckla världsledande och kundanpassad funktionalitet till
konkurrenskraftig kostnad för Scania och våra kunder.” (Wansölin, 2008). NE har sex
produktstrategier och punkt fyra är: ”Genom kundkontakter och konkurrentjämförelse
förutse kundens framtida behov.” (Wansölin, 2008). Någonting som borde kunna användas
som argument för en utökad validerande metod.

6.1 LP-avlusning
Av de Event-Log ärenden som kommer in är 59 % validerande, se Figur 9. Det är en bra
siffra och tillsammans med enkäten som har 100 % svarsfrekvens borde detta vara en god
grund för att säga att LP är validerande. Samtidigt finns problem. En viktig faktor som
kommer fram vid intervjuer kring syftet är att informationen som kommer in i de olika
Event-Log ärendena inte är tillräckligt värdegrundande för att resultera i åtgärder. Ärenden
som rapporteras och undersöks för att sedan läggas ner till följd av brist på information
medför ett stort slöseri. Något som inte minst grundvärdena presenterade i Scaniahuset
emotsätter sig. Arbetet med att göra en rapporteringsmall och informera LP-förare har
inletts av koordinatorer på NEVT och förbättringar hoppas kunna göras på detta område.
För att Event-Log ärenden ska kunna lämnas på alla låga betyg från enkäten måste frågan
vara utformad på ett sätt så att den information som utvecklarna efterfrågar, se 4.1.4.2.2.3
Enkäter, går att besvara. Frågorna får inte vara för allmänt hållna eftersom det då kan vara
svårt att berätta när det hände, kanske händer det hela tiden i olika situationer och så
vidare. Frågorna måste därför ses över för att kunna besvaras enligt den mall som
efterfrågas av utvecklarna på NE. Vad som händer när frågorna anpassas efter detta är att
den validerande biten delvis försvinner. Istället för att bedöma om rätt saker görs blir det
mer en fråga om att se till att saker görs på rätt sätt, verifiering. Detta är naturligtvis inget
negativt i sig men om man säger att en del av huvudsyftet bör vara validerande och
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säkerställa att utvecklingen sker i linje med kundens önskemål och efterfrågan måste detta
åstadkommas på något annat sätt.
Vid intervjuerna framkom också ett tydligt intresse för att kunna jämföra resultatet från
LP-avlusningar med fältprov men också att kunna jämföra andra mjukvaruprov mot
varandra, exempelvis den utvecklingsserie som gjordes föregående år. Jämförelser kan
bidra till att upptäcka om det finns problem med mjukvaran redan i ett tidigt skede, om den
nya mjukvaran är bättre eller sämre än den förra och så vidare. Den här typen av
information skulle också möjliggöra den visualisering som efterfrågas samt vara underlag
för att bygga upp en databas med information som fungerar över tiden.
I dagens metod finns också viss diskrepans mellan utvecklarnas syn på LP-förarna och
vissa av LP-förarnas bild på sin arbetsinsats. Medan det under syftesintervjuerna framkom
att närheten till LP-förarna är en stor fördel och ett starkt argument för utvecklarna på NE
att stödja LP-avlusningen, uttrycker LP-förarna att de upplever en distans till utvecklarna
och att ingen lyssnar på vad de har att säga. Attityden till rapportering är också väldigt
olika från förare till förare och skulle kunna förbättras på vissa håll. I den nya R&D
Factoryskriften står det: ”Vi ska se till så att vi använder allas kompetens på bästa sätt.”
(Scania, 2011, s. 28). Att på ett bättre sätt utnyttja den kunskap som LP-förare besitter kan
vara ett sätt att leva upp till det målet.
6.1.1 A nvändar vänlighet för LP-för ar e.
Många av LP-förarna anser att det är besvärligt att de måste rapportera in enkäterna i
Event-Log när de får ett lågt betyg. Vid ett av mötena med förarna uttrycker en av
deltagarna att detta gör att ens svar kan påverkas av huruvida man har en bra dag eller inte
(Informationsmöte om LP-avlusning YDVL, 101220). Detta är en fråga att fundera över
och återkomma till. Flera förare upplever också att det är svårt att veta vad som ska skrivas
i ett ärende och när sådana ska skrivas (Informationsmöte om LP-avlusning med YDVB,
101208). Detta har redan adresserats med informationsmöten och genom att hålla sådana
även i framtiden och utvärdera arbete som gjorts kan antagligen detta problem åtgärdas.
Att kunna fylla i enkäten i pappersform upplevs som viktigt av LP-förare och flera skulle
gärna se att de fick mer möjlighet att ägna sig åt det och att de slapp rapporterandet i
datasystemet. (Informationsmöte om LP-avlusning YDVL, 101220), (LP-Förare1, 2010).
6.1.2 A nvändar vänlighet för N EVT
Mycket av koordinatorernas arbete går ut på att hitta bilar och få planeringen att fungera.
Att lägga in informationen från enkäterna i datorn och att följa upp de ärenden som finns i
Event-Log är ett stort arbete som idag sköts manuellt på NEVT. Någonting som
naturligtvis tar tid men sådana arbetsuppgifter finns inom alla tjänster. Ska arbetet dock
växa är det viktigt att fundera över om detta är bästa sättet att göra det på eller om arbetet
kan automatiseras antingen genom att provförarna fyller i en internetlösning eller att
hanteringen av enkäterna sker på annat sätt. I dagsläget upplevs dock att det finns ett
motstånd mot en datorbaserad lösning från chaufförerna eftersom den inte kan utföras i
fordonet utan medför att provchauffören först måste anteckna för minnet och sedan fylla i
ännu en gång. Andra sätt att hantera enkäter kan vara genom inskanning eller att hyra in
hjälp för renskrivning.
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6.2 Fältprov
I fältprov är diskrepansen mellan de önskemål som uttrycktes i syftesintervjuerna och hur
det ser ut i realiteten ännu större än i LP-avlusningen. Förarens åsikt kom överst i
topplistan även här men i princip så finns ingen sådan systematiskt sparad information att
tillgå idag. Endast en femtedel av de Event-Log ärenden som finns för fältprov bedömdes
vara av validerande karaktär vid genomgången i november, Figur 12, och det är den enda
information som finns att tillgå, lagrad i något system som alla kommer åt. Olika grupper
på NE är olika intresserade av förarfeedback. Vissa grupper tycker att testen som körs idag
ger dem väldigt lite medan andra grupper får ut mer av vad de behöver även om saker
naturligtvis alltid kan bli bättre. För utveckling med kunden i centrum känns det centralt att
ta tillvara de möjligheter som faktiskt finns att använda kunderna även under utvecklingen.
6.2.1 A nvändar vänlighet , kundper spekt iv
Eftersom det i princip inte sker någon validering idag är användarperspektivet för kunden
inte så mycket att utvärdera. Vid intervju med en av de fältprovschaufförer som kör en
Scania provbil framkom att om problem uppstod i dagsläget ringer han sin FT-ingenjör och
han upplever att detta fungerar bra (Fältprovsförare1, 2011). Utmaningen för Scania blir
sedan att distribuera den kunskapen inom företaget, både allvarliga incidenter som man i
dagsläget är duktig på och de mer allmänna omdömena och åsikterna.
6.2.2 A nvändar vänligt för N EVT
Avsaknaden av validerande informationsinsamling idag gör att dessa frågor inte har någon
arbetsbelastning i dagsläget. Dock måste detta has i åtanke vid utformning av en ny metod.
Testledare samt koordinatorer ombads att prioritera vad som skulle vara viktigt om en ny
metod infördes vid intervjuer. Frågan ser ut som följer:
Vilka av följande krav anser du viktiga att ta hänsyn till i en
informationsinsamlingsmetod för LP?
Att det är tydligt om provresultatet är bättre eller sämre än förut
Att det finns möjlighet att ställa standardfrågor
Att det finns möjlighet att ställa specialiserade frågor
Att det är jämförbart med FT
Att informationen ger ett helhetsgrepp om upplevelsen
Att informationen är så pass exakt att den kan leda till åtgärder direkt
Att fordonsförarna upplever att de har tid att meddela den
Att arbetsbördan på NEVT blir minimal
Att arbetsbördan för fordonsföraren blir minimal

Alla faktorer i frågan är viktiga aspekter att ta hänsyn till vid en ny metod och varje aspekt
kan argumenteras för. När de tillfrågade fick frågan prioriterade koordinatorerna
fordonsförarens perspektiv medan testledarna snarare ville ha en helhetssyn och att
informationen gav tillräckligt med information så att det kan leda till åtgärder.
”Punkterna gällande arbetsbördan känns som en resursfördelningsfråga. Istället
för att eftersträva att minimera arbetsbördan för specifika grupper så anser jag att
vi bör fördela våra resurser (personer) i organisationen så att vi totalt sett får fram
den bästa möjliga mjukvaran med de resurser som vi har tillgängliga på Scania.”
(Testledare1, 2010).
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Som kommentaren ovan lyfter fram är det viktigare att metoden levererar den typ av
information som behövs för att skapa den bästa möjliga mjukvaran än att försöka hålla sig
inom de ramar som finns. Samtidigt kan direkta förändringar endast göras inom
existerande ramar och begränsningar och då blir arbetsbelastningen en faktor att ha i
åtanke.
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m er valider an de in for m at ion sin sam lin gsm et od så at t syst em et fu n ger ar
som ön sk at .

7 Kravställning för ny informationsinsamlingsmetod
Förutom de intervjuer som genomförts har också kunskapsbärarens syn undersökts för att
fånga upp de idéer och åsikter som finns om existerande och en eventuell framtida metod
på berörda enheter. Utifrån detta material har linjerna för en nya
informationsinsamlingsmetod tagits fram.

7.1 Krav på LP-avlusningsprov
Utifrån den undersökning av testprocessen idag på Scania och de syftesintervjuer som
genomförts under examensarbetet har fem stycken huvudkrav kunnat fastställas:
•
•

Metoden måste vara föraraccepterad.
Resultatet ska gå att visualisera.
• Metoden måste vara genomförbar utan att störa den verifiering som finns inom
proven idag.

• Metoden ska tillvarata förarnas körerfarenhet och faktumet att de ej själv utvecklat
funktionen.

• Metoden ska utnyttja de korta ledtider som den geografiska lokaliseringen
möjliggör.
7.1.1 För ar accept er ad
Vid intervjuerna kring syftet framkom synpunkter på att om inte respondenten, i detta fall
föraren, vill rapportera så är det oväsentligt hur metoden i övrigt ser ut. (Koordinator3,
2010). Att den nya informationsinsamlingsmetoden passar de som kör proven är enormt
viktigt. De förare som kör tester och prov åt Scania, antingen i sin vanliga miljö eller i
fabricerade test på Scania, besitter en stor kunskap om produkten och vilken status den har
som skulle gagna organisationen om den spreds till en större grupp.
7.1.1.1

Vikt en av kunskapsöver för ing

Utmaningen är att skapa ny gemensam kunskap inom organisationen. Kunskapen är både
explicit i form av vilken specifikation bilen har och i vilka miljöer den har körts men det
berör även tacit kunskap i form av hur den känns när den växlas eller hur bilen behandlats.
För att proven ska generera så stor nytta för Scania och NE som möjligt blir det därför
viktigt att möjliggöra kunskapsöverföring av tacit såväl som den explicit kunskap. Enligt
Dixon är tacit kunskap lite svårare att komma åt eftersom den ofta upplevs som ”personlig
kunskap” till skillnad från explicit kunskap som mer ses som företagets egendom. Dixon
delar upp utmaningarna med kunskapsspridning i fem olika grupper där
förarproblematiken kan kategoriseras som Strategic Transfer men också som Far transfer.
Vad som kännetecknar dessa två kategorier är den tacita kunskapen och problematiken
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med att de som besitter kunskapen befinner sig i en annan kontext än de som ska använda
kunskapen. Informationen används till olika saker, medan chauffören använder sin
kunskap för att framföra fordonet använder utvecklarna kunskapen för att hitta fel och
utveckla produkten. Även fokuseringen på slutanvändaren och att flera olika åsikter
behöver sammanställas innefattas av dessa kategorier.
Samtliga av Dixons idéer på vilken typ av insamlingsmetod som passar de olika
situationerna för lyckad kunskapsåterföring innefattar vikten av att bygga personliga
relationer. I detta fallet är kunskapen tacit och anses personlig, den lämnas därför inte ut
om personen i fråga inte har någonting att vinna på det. Belöningen behöver inte vara mer
än ett leende men den kräver en personlig relation för att kunskapsbesittaren ska se det som
värt mödan att lägga resurser och tid på att engagera sig. I detta fall är kedjan också ganska
ensidig eftersom utvecklarna på Scania inte har så mycket som chaufförerna vill ha.
Möjligtvis har chaufförerna ett långsiktigt intresse i att förbättra fordonen i framtiden och
vad deras åkeri kan vinna ekonomiskt på det fördelaktiga leasingavtalet. Eftersom detta
intresse är väldigt individuellt och inget som man kan räkna med måste någon annan typ av
motivation användas för att kunskapsöverföringen ska bli lyckad.
7.1.1.2

För ar e anst älld på Scania

Precis som förare över lag har de anställda som provförare på Scania olika bakgrund och
tidigare erfarenheter. En av de som intervjuades för detta arbete har tidigare arbetat drygt
tjugo år som speditör och har således stor förståelse för vad som krävs för dessa
arbetsuppgifter. Dessutom är han van att köra ett konkurrerande märke och kan således
jämföra och komma med synpunkter. Föraren har därför stor tacit kunskap att bidra med.
Under syftesintervjuerna uttrycker flera av de tillfrågade stor tillit till den körvana som LPförarna besitter. (Systemägare, 2010), (Sektionschef2, 2010).
Arbetsuppgifterna för de förare som är anställda på Scania via YDVB och YDVL har
förändrats genom tiden och många av de anställda har arbetat under en längre tid och sett
sina arbetsuppgifter förändras, inte alltid i den riktning de själva önskat. Detta kan förklara
ett visst motstånd som finns mot rapportering och förändringar av proven. (Koordinator3,
2010).
7.1.1.2.1 Et t för sök t ill ökad för st åelse
Under hösten 2010 påbörjades ett försök att i större utsträckning involvera förarna till LPavlusningen genom att informera om vad som händer med den information som de
rapporterar in. Under senhösten hölls två sådana möten. Ett för involverade på
benchmarking gruppen som utför LP-avlusningsprov och ett informationspass på
avdelningen som kör långtidsprovs konferens. Vid mötena gick de två koordinatorerna för
LP från NEVT igenom en PowerPoint presentation och uppmanade till diskussion och
frågor. Problematiken som ledde fram till ett möte var att informationen som kom in från
LP förarna inte alltid var fullständigt och att mängden ärenden hos utvecklarna som kunde
åtgärdas var otillfredsställande. Detta är problematiskt ur flera olika synvinklar: fel som
upptäckts som inte åtgärdas kan vara allvarliga fel som dyker upp igen efter att produkten
gått i produktion men det är också ett rent resursslöseri. Ett ärende kräver att föraren skrivit
och samlat in data under körning och sedan sätter sig och administrativt lägger in ärendet i
systemet, ärendet behandlas och utreds som beskrivs i Figur 10. Flera människor kommer
därmed att ha ödslat arbetstid på någonting som inte resulterar i någon förbättring eller
förändring.
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Presentationen innehöll huvudsakligen tre punkter: varför testar vi, vad vill vi förändra och
hur fungerar egentligen M-Log. Genom att förklara vad som händer med den information
som kommer in från LP-förarnas rapportering ville NEVT visa på varför det ibland tar
väldigt lång tid från att en rapport skrivits tills föraren märker någon skillnad och varför
det ändå är viktigt att fortsätta att vara alert och rapportera. För att förbättra den
rapportering som finns diskuterades också vad som kunde göras. Här var även LP-förarna
och deras chefer aktiva i diskussionen. Förslaget från NEVT var att skapa en mall för
vilken informations om bör finnas i de ärenden som skrivs samt att diskutera med de som
utför testerna om gränsen på allt under ett visst betyg ska resultera i ett ärende resulterade i
en rimlig arbetsbörda. Slutligen förklarades också loggningsenheten M-Log och hur den
egentligen fungera för att öka förarnas mentala modell av den och bidra med förståelse till
varför det är så viktigt att följa de rutiner som finns. (Informationsmöte om LP-avlusning
YDVL, 101220), (Informationsmöte om LP-avlusning med YDVB, 101208).
En av de saker som förarna ombeds att ha med i sina ärenden är det önskade beteendet som
fordonet borde ha uppvisat istället för det som faktiskt inträffade som förarna anmärkte på.
På de möten som hölls yttrades det frågor om varför detta var nödvändigt, växlar en bil
dåligt förstår man väl vad den borde ha gjort. Att de som sitter och utvecklar gör det för att
de är duktiga på programmering och inte alltid lastbilar och hur de ska bete sig vid växling
i en backe blir svårt att förklara. Här syns tydligt det problem med Far transfer som Dixon
beskriver. Förarna besitter en kunskap som är både teknisk och tacit medan utvecklarna av
system besitter de programmeringskunskaper som krävs för att rätta till problemet.
Utvecklarna har dock inte samma tacita kunskap om hur det styrda systemet ska agera för
att de som framför fordonen ska tycka det är bra. Utmaningen här blir att få dessa två
grupper att prata med varandra samtidigt som båda grupperna upplever att de har mycket
att göra och andra arbetsuppgifter som de är anställda för och bör slutföra. Det sker
dessutom ofta med NEVT som mellanhand då det är de som koordinerar proven men inte
själva sysslar med någon mjukvaruutveckling.
Vid informationsmötet med förare på benchmarkinggruppen framkom också att det är
vanligt förekommande att förare inte vet riktigt vad nya funktioner egentligen gör och
således har svårt att se om det är bra eller dåligt (Informationsmöte om LP-avlusning med
YDVB, 101208). Med detta i bakhuvudet är det en fråga om att försöka hitta motiverande
faktorer och sätt i informationsinsamlingsmetoden som motiverar till ett större
kunskapsutbyte.
7.1.1.3

Mot iver ande fakt or er

När ledtiderna blir långa mellan rapportering och resultat blir det svårt att motivera
rapporteringen eftersom de som rapporterar känner att det inte gör någon skillnad. Under
en av de medåkningar som jag gjorde framkom tydligt att den föraren ansåg att kunskapen
som de besatt och det som de förmedlade inte togs på allvar och resulterade i några
åtgärder. En viktig motivationsfaktor till kunskapsdelning är att man känner att man blir
belönad för det man gör. Att erkänna någon annans kunskap kan vara ett sätt att göra detta
på. De förare som kör utvecklingsfordon fyrtio timmar i veckan besitter en enorm kunskap
som många av de som utvecklar mjukvara inte har. Flertalet av dem har dessutom kört
yrkestrafik och har erfarenheter från att köra i olika situationer och med olika
fordonsmärken. Erfarenheten och vanan är en egenskap som flera intervjuade utvecklare
uttrycker som en av fördelarna med LP. Sektionschef 2 säger att de delvis är testare vilket
inte ska glömmas bort men de är ändå en grupp riktiga chaufförer som kan köra och som är
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opartiska mot NE (Sektionschef2, 2010). Problematiken kring att rapportera tacit kunskap
via datorsystem som Huysman och Gorth beskriver blir här tydlig. (Huysman, 2004),
(Groth, 1999).
7.1.1.3.1 N är het t ill de t est ande
Ett av de syften som framkom under intervjuerna var att närheten till de som kör LP är
viktig för de som ansvarar för utvecklingen. Detta kunde medföra korta ledtider och flera
har också uttryckt möjligheten att kunna gå och fråga som en viktig positiv del av LPavlusning (Testledare3, 2010), (Testledare1, 2010), (Koordinator3, 2010). Samtidigt
upplever de som kör fordonen inte att den närheten finns utan uttrycker istället ett avstånd
mellan dem och utvecklarna. Under informationsmötet den tjugonde december
framkommer flera kommentarer om varför de som förare ska sitta och skriva långa
rapporter istället för att de som håller på med utvecklingen kommer ut och åker med, så att
de kan visa dem (Informationsmöte om LP-avlusning YDVL, 101220).
En annan del av syftet som lyfts fram som viktigt är:
Att med snabb intern rapportering tillhandahålla relativt opartisk validering utförd av
erfarna förare med spårbar körhistoria.
För att detta ska fungera är det viktigt att det inte bara förmedlas inom NE utan också
kommuniceras till dem som utför proven och att de ser vilken viktig roll de och deras
arbete har i att skapa den bästa möjliga produkten. Att hålla möten som de i december kan
vara ett sådant sätt.
Feedback från det som rapporterats in är också någonting som minskar de avstånd som
finns och som kan öka motiveringen till fortsatt rapportering eftersom det blir ett tydligt
kvitto på att någon mottagit och uppskattat din information. Att se att någonting faktiskt
händer är ett viktigt sätt att stärka användarens bild av systemet. Idag hålls möten varje
vecka med LP Koordinatorn från NEVT, bilplaneraren från LP-förargruppen, planeraren
från benchmarking gruppen samt de två chaufförerna på benchmarking gruppen. Mötets
agenda är att summera vilka prov som har körts och vad som rapporterats in föregående
vecka samt planera och se hur det ser ut framåt för att få ihop det med bilar och chaufförer.
Provkoordinator 3 uttrycker att det finns vissa problem med dessa möten eftersom de är så
snett fördelade. De som arbetar på benchmarkinggruppen får väldigt bra information
medan förare på LP-förargruppen inte kan närvara. Eftersom LP-förargruppen är så många,
jobbar skift och inte har samma organisation som benchmarkinggruppen är det inte möjligt
att också de närvarar vid mötet. De chaufförer som närvarar vid dessa möten får dock veta
vad som är på gång kring de större problemen som rapporterats. (Provkoordinator3,
2011b).
Arbetsgången på NE som tidigare nämnts är en annan typ av mental modell.
Respondenternas bild och förväntningar på vad som kommer att hända när de lämnar in en
rapport påverka deras förväntningar på vad det ska leda till och således när de blir
besvikna. Genom en verklighetsförankrad bild av hur NE arbetar och hur arbetsbördan ser
ut för utvecklare blir feedback bättre förstådd och mottagen. Vetskap om hur
informationsinsamlingen fungerar är naturligtvis också viktigt och inte minst hur den
utrustning som används vid informationsinsamlingen fungerar. Exempel på detta är M-Log
som används för att logga hur fordonet beter sig vid användning. Vid de
informationsmöten som hölls i december 2010 förklarade också NEVT om hur M-Log
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fungerade för att motivera till de åtgärder som LP-föraren måste göra vid ett Event-Log
ärende för att öka möjligheten för utvecklaren att lösa problemet.
7.1.1.3.2 För slag på fr am t ida åt gär der
•
•

•

Fortsätta informationsarbetet med vad som händer när en rapport lämnas in. Genom
att skapa en gemensam förståelse för de olika gruppernas arbetsområden finns
möjlighet för ökad förståelse och ”good-will” mot den andra gruppen.
Lämna feedback på vad som händer med de ärenden som lämnats in. Mötena som
hålls varje vecka är ett bra sätt men tyvärr når informationen idag inte alla.
Någonting som uttrycks är en önskan om veckoavstämningar även med LPförargruppen men NEVT bedömer sig inte ha de resurserna i dagsläget men kan
tänka sig att göra detta när större saker dyker upp (Provkoordinator3, 2011b). Ett
sätt att sprida information utan att öka antalet möten till de som rapporterar på LPförargruppen kan vara att skapa en tavla med feedback information på deras
avdelning. På tavlan kan exempelvis antalet öppna Event-Log ärenden, antalet
åtgärdade ärenden, antalet ärenden som hade för lite information för att lösas samt
plats för meddelande angående saker som många klagar på eller solskenshistorier
över saker som gått bra åskådliggöras på ett bra sätt.
Fokusgrupper. Att hålla fokusgrupper med utvecklare, systemägare och LP-förare
kan vara ett sätt att överbrygga det avstånd som finns trots den fysiska närheten. Ett
fysiskt möte till skillnad från en elektronisk lösning skapar den personliga relation
som är så viktig vid kunskapsspridning och ger båda parter en möjlighet att visa att
de uppskattar vad den andra parten gör. För förslag på hur en fokusgrupp kan
arrangeras se Bilaga 1.
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7.1.2 For m en på den inhäm t ade infor m at ionen
Ett återkommande tema i syftesintervjuerna och grunden till de försök som startades i
december 2010 är de krav som finns på informationen som finns i ett ärende för att ett
problem ska kunna åtgärdas. Samtidigt uttrycker NEVT och testledare ett behov av att ta
fram information som ska användas som beslutsunderlag och ögonblicksbilder för
rapportering. Om informationen ska gå att jämföra med fältprov måste också någon
specifik informationsinsamling där bördan inte är så tung att det kan vara okej med vissa
upprepningar finnas. Informationskraven blir således delade efter vilken typ av information
som behövs, ses i Figur 23.

Figur 23 Modell över vilka informationsmottagare som finns och vilken typ av
information de behöver. Källa: Författare.
7.1.2.1

Det aljer ade är enden

Från utvecklarhåll önskas ärenden som är detaljrika och möjliggör åtgärder. För att detta
ska vara möjligt måste den mentala modellen som förare bär på vara väl
överensstämmande med det faktiska systemet. Vet du inte vad som har gjorts med bilen,
vilket skick den är i och vad mjukvaran du testar faktiskt gör är det väldigt svårt att avgöra
vad det är som är fel med den. Att konstatera att den inte är som den borde vara kan
naturligtvis ske och så skulle en faktisk kund göra. Önskas dock precis information för att
någon ska kunna rätta till felet måste respondenten känna systemet den rapporterar om.
Tillfällen när så inte varit fallet har kommit fram under syftesintervjuerna, ett exempel som
lyftes fram av Systemägare1 som berättade om när en kund klagade på att OPC stängde
kopplingen så att bilen började rulla. Egentligen var det ingenting som var fel men föraren
hade en felaktig bild av hur drivlinan var uppbyggd och förstod inte att vad OPC:n gjorde
var att lägga sig i neutral vilket gör att fordonet inte skulle ha börjat rulla (Systemägare,
2010). Med LP-förare finns större möjligheter för att bygga en mental modell som stämmer
väl överens med det styrda systemet än andra kunder eftersom de befinner sig i gränslandet
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mellan utvecklare och kund. Detta kräver dock att de har möjlighet att sätta sig in i de bilar
som körs, är informerade om vilken mjukvara det är de provar samt vad de kan förvänta
sig att den ska göra. Provkoordinator 3 berättar att en sådan åtgärd skulle kunna vara att
skriva upp på tavlorna vilka mjukvaror som går i de bilar som körs på LP-förargruppen
eftersom egentligen är varje körtillfälle ett prov och inte endast de pass när det körs med
formulär. Det blir dock ännu en sak som ska göras för att få till ett prov, någonstans måste
man också börja prioritera (Provkoordinator3, 2011b).
Förarnas mentala modell är ett steg mot bättre kommunikation men samtidigt blir det också
viktigt att de som utvecklar har ett gemensamt språk med de som provkör för att öka
förståelsen. Deras körerfarenhet och förtrolighet med systemen påverkar naturligtvis också
möjligheterna att kommunicera. Att respondent och utvecklare talar samma språk blir
viktigt för att skapa värdeskapande event ärenden som utvecklarna har möjlighet att
åtgärda. Önskemålen från utvecklingssidan för hur Event-Log ärendena ska se ut leder
också till att en specifik situation måste has i åtanke när frågan ställs. För att trycka på MLog knappen och beskriva topografin och hur körsituationen ser ut samt vad som borde ha
hänt krävs att du befinner dig i en specifik situation. Med andra ord kommer denna typ av
provning inte att medföra någon övergripande blick över hur fordonets allmäntillstånd är.
Denna information är dock oumbärlig för att skapa trendlinjer där det går att jämföra
utvecklingen över tiden, mellan olika faser i testandet och för att göra
ögonblicksbeskrivningar av läget på proven just nu. En lösning skulle kunna vara att
kombinera mer specifika fall med mer övergripande frågor som också kan distribueras till
FT och som tar så pass lite tid och arbete i omfattning att de kan upprepas för bättre
reliabilitet.
7.1.2.2

A ccept anskr it er ier

För att konstatera att testen har levererat det som eftersöks måste först och främst
acceptanskriterierna uppfyllas. Informationen för att säkerställa detta är därför ett måste.
De acceptanskriterier som finns gäller hur många körda kilometer som går på varje felkod
så när felkoder levererats och hur långt bilen gått under testningen blir vitalt. Eftersom det
föreslagna acceptanskriteriet för att validera körbarheten är ett medelvärde på 10-skalan
behöver frågor ställas för att det ska gå att leva upp till.
7.1.2.3

Jäm för bar het

Jämförbarheten gör att vilken skala som ska användas bör vara konsekvent mellan de olika
typerna av test. Medelvärden och typvärden är skalor som fungerar bra som jämförande,
har fler respondenter svarat ja denna gången än förra eller ligger medelvärdet högre eller
lägre än förut. Även kommentarer kan genom att grupperas ihop i olika klasser omsättas
till siffror som går att jämföra. Hur kommentarer grupperas ihop är delvis subjektivt och
kan leda till brus i rapporten. Samtidigt innehåller siffror också brus även om det inte är
lika tydligt, olika kulturer och olika individer ser skalor på olika sätt. Det statistiska
underlaget är lite klent för att kompensera för detta och för att siffrorna ska gå att statistiskt
säkerställa. Siffror ser ofta mer tilltroliga ut än grupperingar eller omdömen men om
siffrorna måste viktas eller omtolkas blir det brus även där och siffrorna bara ser rena ut
även om också de är påverkade. Skalor som ger svar i procent skulle också kunna vara ett
sätt där ekvidistansen är tydlig och på så sätt kan vara bra. Samtidigt är procent inte ett
intuitivt sätt att bedöma saker för många människor vilket kan sätta hinder i vägen för
respondenten.
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Som beskrivits finns i dagsläget en 10-gradig skala som används inom LP men också till
viss del inom fältprov när intervjuer där görs. De acceptanskriterier som tagits fram i
Birgersson och Söderlunds examensarbete omfattar också den 10-gradiga skalan och
använder sig där av ett medelvärde. Eftersom den 10-gradiga skalan är omsatt i ord som
visas i Tabell 3 är den en ordinalskala som lämpar sig dåligt för medelvärde eftersom den
inte har ekvidistans mellan svaren. Därför anser jag att en omräkning till typvärde vore
önskvärt. Detta skulle dessutom ta bort de problem som finns med kulturella skillnader i
hur man ser på skalor och använder sig av ytterpunkterna. Någonting som dock bör tagas
in i beaktandet är faktumet att frågor med många svarsalternativ kan uppfattas som svårare
och mer tidskrävande att besvara vilket skapar problem för förar acceptansen av
informationsinsamlingsmetoden.
7.1.2.3.1 St at ist iskt under lag
Att informationen som samlas in i olika projekt är jämförbar och likadan skapar en grund
för att lagra information bakåt i tiden och skapa ett mer gediget statistiskt underlag för
användning i framtiden. En databas där respondenternas svar och kommentarer kan lagras
blir därför viktig för att skapa långsiktighet och använda som beslutsunderlag och
utvärderingsmaterial för olika projekt. Att undersökningar görs flera gånger möjliggör
också en chans att hitta vad som är ett normalläge (Testledare5, 2010). Med en uppfattning
av vad ett normalläge är möjliggörs även verifiering av de acceptanskriterier för körbarhet
som tagits fram.
7.1.2.4

•
•
•
•

För slag t ill åt gär der

Dela upp enkäten i två delar. En med mer övergripande frågor för att få den
överliggande statusen för mjukvaran och en del med mer exakta frågor och
körsituationer för att hitta de fel som behöver åtgärdas.
Fortsätta införande av rapporteringsmallen för förare vid Event-Log ärenden.
Körbeskrivning som alltid går med där fakta om hur M-Log och rapportering
fungerar.
Krav på att alla (även extrapersonal) utbildas i M-Log och hur rapporteringen
fungerar.

7.1.3 A t t int e st ör a den for t sat t a ver ifier ingen
De åtgärder som har föreslagits hoppas öka det intresse som finns för att köra proven och
därmed också öka rapporteringen även av verifierande information. Ett ökat kunnande och
medvetande om hur fordonet har förändrats och hur avvikelser kan rapporteras kan
förhoppningsvis öka värdegrunden i all informationsinhämtning som sker på Scania. Ett
ökat intresse för förarna och bättre feedback rör inte bara motivering för enkäter utan för
all typ av informationsinsamling. Så länge inte tiden det tar att rapportera blir för stor så att
antalet körtimmar blir lidande borde inte den nya metoden störa den fortsatta verifieringen.

55

Kapitel 7 Kravställning för ny informationsinsamlings metod

7.2 Kravställning av ny metod för FT
•
•

Metoden måste vara föraraccepterad.
Resultatet måste gå att visualisera.
• Metoden måste vara genomförbar utan att störa den verifiering som finns inom
proven idag.

• Metoden ska tillvarata förarnas körerfarenhet och att de nyttjar fordonet i en
kundsituation.

• Genom planering och tydliga krav ska den nya metoden tydliggöra vad som kärvs
av alla inblandade parter.
7.2.1 För ar accept er at
Precis som för LP-avlusningsproven är föraracceptansen enormt viktig för en ny metod.
Om möjligt är det ännu viktigare för FT proven eftersom FT-förarna inte är anställda av
Scania utan vad de gör måste göras dels av ”good will” och dels för att deras arbetsgivare i
sin tur anser att det är viktigt att utföra.
7.2.1.1

För ar e, en het er ogen gr upp

Vilka olika incitament finns det då för att öka förarnas vilja att involvera sig i
utvecklingsarbetet? Först bör det tas i beaktande att förare är olika och med olika typer av
relationer till fordonet de kör. Det finns chaufförer som kör långa sträckor och är väldigt
utlämnade åt sitt fordon. Dessa förare besitter ofta stor kunskap och ett stort intresse för sitt
fordon. Andra förare använder sitt fordon i mycket större utsträckning för att ta sig till den
punkt där själva arbetet ska utföras. En sopåkare eller någon som levererar paket i
stadsmiljö har som arbetsuppgift att tömma sopor eller att levererar paket. Fordonet är bara
ett medel till skillnad från en långtradarchaufför som kör mellan Södertälje och södra
Spanien vars arbetsuppgift är själva körandet. Personer som använder sitt fordon som ett
medel och inte som mål har inte alltid samma kunskap om sitt fordon. Vissa förare byter
också fordon ofta och har därför ingen personlig relation till fordonet i fråga. (FTIngenjör1, 2010). Intresse och kunskap om fordonet påverkar vilken mental modell föraren
har av fordonet.
7.2.1.2

Mot iver ande fakt or er

Ett tydligt klargörande om varför Scanias utvecklingsavdelning behöver den information
som efterfrågas kan vara behjälpligt. Genom att förklara hur utvecklingsarbetet på Scania
fungerar, inom lämpliga gränser, och hur utvecklarna arbetar för att förbättra och hitta nya
produkter blir det lättare att förklara det informationsbehov som finns. Vet du vad dina
rapporter kommer att användas till finns möjligheter för en välvillig inställning till att dela
din kunskap. En förklaring om varför skulle kunna distribueras via post eller mail men
skulle då troligen inte nå alla. Ett annat sätt skulle vara genom personlig kontakt vilket
också hjälper till att stödja det personliga förtroendet.
•

Ett drömscenario skulle kunna vara en gemensam liten konferens innan projektet
startar när förarna fick möjlighet att komma till Scanias forsknings och
utvecklingskontor. Här kan de träffa de personer som använder informationen de
förväntas meddela, bli visade hur det fungerar på Scania och hur det går till när en
ny produkt ska tas fram. Detta skulle också kunna möjliggöra förklaringar av hur de
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•

•

funktionerna som ska testas är tänkta att fungera för att stödja förarnas mentala
modell. Att förflytta människor kan dock vara svårt logistiskt sett och kostsamt.
Någonting som naturligtvis är en fråga om långsiktighet samt vikten och
omfattningen av den provning som är planerad.
Ett billigare alternativ skulle kunna vara att personen som kommer ansvara för
kontakten träffar föraren när projektet startas och bilen besöks för att uppdateras till
rätt status. På detta sätt gör andra testgrupper på Scania för att skapa personlig
kontakt med chaufförerna i deras projekt. (Testledare2, 2010).
Kanske går det också att lösa med ett telefonsamtal, samtidigt är det så att graden
av personlig kontakt påverkar viljan att dela med sig av information.

För att möjliggöra att personliga relationer byggs är det viktigt att provets omfattning är
specificerat i kombination med vem som ansvarar för den redan inledande i projektet.
Denna fråga återkommer i avsnittet om framsynthet. Vid en genomgång med förare inför
ett fältprov skulle följande information kunna vara bra att förmedla:
 Vad har testats innan mjukvaran kommer till FT?
 Vad gör egentligen M-Log, varför är det viktigt med insamlad data, vad händer när
du trycker på knappen och vad kan göras med informationen som samlas in?
 Vad händer när ett Event-Log ärende kommer in? Vissa saker åtgärdas direkt,
andra saker får vänta till nästa släpp (betyder inte att informationen är mindre viktig
från början), hur lång tid tar det att fixa ett ärende, hur ser cykeln för ny
programvara ut?
 Vad ska göras med enkätsvar och allmänna omdömen?
 Träffa de personer som arbetar med att utveckla fordonstypen föraren ska köra.
 Information om vilka funktioner som påverkats av den nya mjukvaran och vad det
är tänkt att de ska göra.
7.2.1.2.1 Per sonligt för t r oende
Dixon visar genom sin forskning att ett starkt incitament för att dela med sig av tacit
kunskap är en personlig relation (Dixon, 2000). Genom att bygga upp ett ömsesidigt
förtroende kan samarbete underlättas och vilja till kunskapsdelning ökas. På Scania arbetar
man redan med fordonsägare som ska vara den kontaktperson som står i gränssnittet
mellan åkeriet där kundproven körs och utvecklarna på Scania (FT-Ingenjör1, 2010). Detta
är ett bra sätt att bygga personligt förtroende men om mängden information som ska
samlas in ökar till följd av en ny metod är detta en fråga att undersöka vidare på utan att
tappa bort det viktiga elementet av personliga relationer. Bra metoder för att överföra den
kunskap som finns inom Scania blir också centralt när endast vissa personer sköter
kontakten utåt. Att den kunskap kunderna förmedlar till kontaktpersonen sedan sprids inom
organisationen och är lättillgänglig blir enormt viktigt.
7.2.1.2.2 Belöning
För att bygga upp en positiv inställning och bygga vidare på relationen kan en belöning
också vara behjälplig. Ett system skulle kunna vara att skapa ett poängsystem där varje
svar på en enkät, rapport i Event-Log eller annat meddelande med huvudkontoret resulterar
i bonuspoäng som kan samlas på ett konto för att sedan bytas mot Scania merchandise eller
något likande.
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Återkoppling till förare är också en form av belöning som kan vara motiverande. Om man
uppmärksammar vad lämnad information har lett till kan man visa hur viktig informationen
som lämnats faktiskt är. Detta måste naturligtvis ske på rätt nivå och i lagom mängd men
genom att involvera förare och visa vilket resultat de är med och påverkar kan entusiasmen
och samarbetsviljan öka. Informationen som ges ut måste naturligtvis vara strikt
konfidentiell men eftersom åkeri och förare redan omfattas av tystnadsavtalet borde det
inte innebära några problem, att diskutera frågan anses dock vara viktigt. Feedback kan
exempelvis innehålla följande information:
•
•
•
7.2.1.3

•
•
•
•

Vad har hänt med det som rapporterats?
Hur mottogs rapporterna?
Några glada historier om det som rapporterades förra gången.
För slag på åt gär der

Öka kontakten med FT-förarna genom besök på verkstad.
Pilotprojekt när de som inte är så långt ifrån Södertälje bjuds in till R&D för att se
hur det fungerar och träffa de som utvecklar fordonet som de kommer att köra.
Återkoppling på den information som kommit in.
Överväga ett belöningssystem för de som är duktiga på att lämna feedback och är
behjälpliga för NE.

7.2.2 For m en på infor m at ionsinsam lingen
Tidsaspekten är också viktig för att motivera respondenterna, blir det för krångligt eller tar
för mycket tid i anspråk är det svårt att motivera respondenterna till att svara. Tidsaspekten
sätter krav på hur, när och vilken information ska lämnas. Att informationsinlämningen är
anpassad efter förarna blir därför viktigt. Samtidigt måste insamlingsbördan för NEVT
eller YDVF (beroende på var ansvaret ligger) vara rimlig eftersom det även där finns
begränsade resurser. Att anpassa insatsen efter behov kan vara ett sätt att eliminera slöseri.
Detta illustreras i Figur 24. Den är uppbyggd så att steg ett, allmän enkät, har låg tröskel
och omfattar ett större urval. För att gå vidare till steg två är tröskeln högre och urvalet
smalare. Sista steget är besök från NE och här finns ännu en tröskel och ett ännu smalare
urval.

Figur 24 Informationstrappan, insatts efter behov.
Trappan symboliserar omfattningen och tröskeln
för åtgärd. Källa: Författare.
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7.2.2.1.1 St eg 1: A llm än enkät
Enkäter har diskuterats och funderats över mycket. I dagsläget görs försök när enkäter
skickats ut till FT-förarna men det tar tid att få tillbaka dem och de är inte enormt
informativa. Målet är att de ska användas för att få in information som är relativt enkel att
jämföra både mot LP-avlusning och mellan olika iterationer av fältprov över tid. Om
enkäterna för LP delas upp i en mer övergriplig bild och sedan mer specificerade frågor när
det behövs kanske samma modell kan användas för fältprov. Enkäterna är av olika karaktär
eftersom Scania inte kan be FT-förarna utföra specifika körfall eftersom det skulle störa
deras värde att de är riktiga kunder som utför sina dagliga sysslor. Om ett grundbatteri med
frågor tas fram baserade på egenskapsmålen som utvecklingen alltid ska leva upp till så
kan kompletteringar göras sedan med mer specifika frågor utifrån objektdefinitionen, om
det är önskvärt. Då skapas grunden för information som kan avgöra vilken status det är på
mjukvaran och om den går åt rätt håll.
7.2.2.1.2 St eg 2: Ut r edande t elefonint er vju
Vid syftesintervjuerna framkom som tidigare nämnts utvecklarnas önskan om att
feedbacken skulle ge tillräckligt med information för att resultera i åtgärder. För att
tillfredsställa det behovet och öka nyttan med de prov som körs finns därför steg två. De
respondenter som skickat in enkäter som fått betyg som understiger acceptansnivåerna
eller där annan flaggning förekommer kan NE ringa upp och med hjälp av samma mall
som finns för LP-avlusningen utreda problematiken vidare. Detta minskar skrivbördan på
förarna och ger en direkt återkoppling på att enkäten läses och behandlas av Scania R&D.
Detta skulle möjliggöra för NE att få in tillräckligt med information för att lösa problem
när de finns utan att behöva avstå att få in en bredare men mer ytlig information för att
fastställa statusen på mjukvaran över lag. Andra testgrupper på Scania utför idag
telefonintervjuer med förarna till de provfordon som omfattas av deras prov och upplever
att det fungerar bra (Testledare2, 2010). Vid intervju med en av de förare som kör
fältprovsfordon idag föreslog också han telefonintervjuer som insamlingsmetod för NE
(Fältprovsförare1, 2011).
7.2.2.1.3 St eg t r e: besök fr ån N E
För att ytterligare öka kundkontakten och informationsinhämtningen på NE kan utvecklare,
koordinerare och testare åka ut och besöka fordonen i samband med uppdateringar eller när
problem uppstår. Detta skulle kunna leda till en större informationsinhämtning, speciellt
om reseuppdraget också omfattas av arbetsuppgiften att skriva en utförlig reseberättelse
vid hemkomst. I reseberättelsen kan den information och de förslag som kommit in lagras
för användning av sammanställning av rapporter för proven, när nya projekt ska startas för
att förbättra någon del av NE:s arbete eller för att lösa problem när sådana finns.
Med informationstrappan finns möjlighet att uppfylla de informationsbehov som finns
illustrerade i Figur 23. Informationstrappan innehåller både steg för övergripande
information till beslutsfattare, kan göras tillräckligt återkommande för att ge en nulägesbild
och ger möjlighet att samla in mer information till utvecklarna. Med ett bra verktyg för
lagring av den informationen som tas in kan också möjligheter till att enkelt få fram
feedback finnas för att återföra till förarna. Ett sådant verktyg skulle också kunna
tillhandahålla tjänsten som kunskapsbibliotek och genom pulling kan användarna hämta ut
den informationen som kommer utan att varje anställd för sig måste spara på sig
informationen och lägga tid på det.
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7.2.2.2

•
•
•

För eslag på åt gär der

Införa informationstrappan.
Diskutera vem som ska göra vad för att arbetsbördan ska bli rimlig.
Skapa ett verktyg där informationen kan lagras.

7.2.3 Fr am synt het och kr avst ällning
Planering av ett fältprov måste påbörjas ungefär ett år innan provet förväntas börja
eftersom ledtiden på att få fram rätt typ av bil och kundåkeri är så pass lång. När åkeriet
väljs ut presenteras vilka krav som Scania ställer på åkeri, förare och verkstad för att de ska
kunna få leasa en kundprovbil. Kraven på föraren och kunden innehåller många
förhållningsregler för vem som betalar vilket men också vilka krav som ställs på provet
såsom dokumentationen och rapporteringen. De krav som finns är att förare måste
rapportera alla tekniska bekymmer/avvikelser/åsikter till verkstaden som sedan rapporterar
vidare och att föraren måste finnas tillgänglig för intervju med en frekvens på ungefär sex
månader.
Som synes ställs ganska få krav på föraren att lämna feedback och de krav som finns är
väldigt vaga vilket både gör det svårt att leva upp till och att genomdriva från Scanias håll.
Problemet i dagsläget är också att det under provets gång uppkommer önskemål om tätare
kontakt och mer inlämnande av feedback eller andra saker som berör fordonet som
exempelvis användningen av M-Log. Tidigare ställda krav skulle underlätta planering,
medför att en bättre dialog mellan Scania och åkeriet kan hållas samt att åkeriet skulle få
en riktigare uppfattning av vad det innebär att vara provkundsbil. Tidigare ställda krav ger
också åkeriet en möjlighet att välja förare som tycker det är intressant att vara med och
utveckla den nya generationen fordon. Ett annat förslag skulle kunna vara att öka
kravställningen eller önskemålen på chaufförer för att få förare som är intresserade av
utvecklingen av fordonet och villiga att lägga tid på det tillsammans med Scania. Andra
faktorer att ta hänsyn till för en ökad informationsinsamling kan vara språkkunskaperna
hos föraren och NE, hur många förare som kommer att köra fordonet och vilka andra
fordons som finns i åkeriets fordonsflotta. Det sista är viktigt eftersom vad föraren har kört
tidigare kommer att påverka vilken syn den har på det nya utvecklingsfordonet.
En tydligare kravställning skulle också kunna underlätta arbetsfördelningen inom Scania,
med en bättre uppfattning om vad som kommer att hända med bilen under proven blir
beräkningen av tidsåtgången för Scanias egen personal lättare. Således kan beslut om vem
som ska stå för kontakten med fordonet fattas med en tydligare uppskattning om
omfattningen på ett sådant jobb. Är proven tydligare planerade från början kan också
kravställningen inom Scania mellan olika avdelningar bli tydligare och vilka resurser som
behövs blir lättare att räkna på. Vad som dock ska has i åtanke är att nya saker alltid kan
komma upp men genom att försöka tänka på vad som behövs redan från början vad gäller
valideringen kan vissa saker hanteras på ett effektivare och lättare sätt.
7.2.3.1

•
•
•

För slag på åt gär der

Tydligare krav som bestäms i ett tidigt skede innan åkeri är valda.
Att kraven efterlevs och är kända av alla inblandade, både internt och externt.
Möjlighet att önska fler specifikationer än bil och drift som exempelvis mer
förarorienterade faktorer.
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7.2.4 A t t int e st ör a den for t sat t a ver ifier ingen
Precis som vid LP-avlusningen är det viktigt att inte störa den verifierande
informationsinsamlingen eftersom den också är viktig. Samtidigt är det en viktig aspekt att
försöka få upp färdighetsgraden på mjukvaran så mycket som möjligt inför FT prov så att
valideringen inte störs av för dålig mjukvara och att acceptanskraven inte går att leva upp
till eftersom fordonet får för långa VOR incidenter. Annars borde den nya
informationsinsamlingsmetoden snarare stödja den tidigare informationsinsamlingen
eftersom förare och åkerier knyts närmare Scania.
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8 Sammanfattning
Att kravställa, utveckla och testa den bästa produkten är svårt eftersom det är svårt att veta
vad som egentligen är bäst. Som nämndes inledningsvis är kanske de enda hårda fakta som
finns vad kunden i slutändan väljer att köpa och använda. Kundens åsikter blir därför
viktiga vid kravställning, utveckling och testning. Så som NE:s provning är upplagd i
dagsläget finns en väldigt nära anknytning till yrkesvana chaufförer och faktiska kunder
och att utnyttja den kunskapen i så hög grad som möjligt har hög potential. En ökad
nyttjandegrad kan leda till både en bättre produkt och i slutändan förhoppningsvis
ekonomisk vinst till följd av eftertraktade produkter och en effektivare och bättre riktad
utveckling.
Arbetet inleddes med en arbetsdomänanalys av nuläget för att svara på frågan om hur
situationen ser ut. Analysen gjordes genom att undersöka vad det är NE gör, hur de gör det,
varför de gör det och inte minst hur det fungerar? I analysen identifierades en stor
resurstillgång för ökad validering vid de prov som genomförs genom de förare som kör
fabricerade prov åt Scania samt fältprovsförarna av de utlånade kundbilarna. Under
arbetsdomänanalysen framkom också att existerande metod inte lever upp till de önskemål
som finns på provningen. Validerande information saknas för att alla avdelningar ska
känna att deras nyutveckling ska vara testad på ett adekvat sätt. Skillnaderna mellan de
olika avdelningarna inom NE:s behov och önskemål blev tydliga genom syftesintervjuerna.
Tillsammans med de mål som finns för forskning och utveckling på Scania finns stöd för
att genomföra förändringar på existerande informationsinsamlingsmetod.
Nästa steg blev att göra en kontrolluppgiftsanalys för att fastställa vad som behöver göras
eller vad NE vill uppnå. Detta gjordes utifrån de syftesintervjuer som genomförts genom
att ställa resultatet för dem mot nulägesanalysen som gjorts för att belysa vilka
förändringar som behöver genomföras.
Sista steget blev sedan att utföra en strategisk analys och se hur diskrepansen ska kunna
överbyggas mellan de två. Studerade teorier om kunskapsöverföring blev här till stor nytta
då det blev tydligt att de som besitter den validerande kunskapen om företagets produkter
behövde motiveras och deras kunskap uppvärderas för att den ska kunna tas tillvara inom
organisationen. Den nya metoden föreslås innehålla en informationsinsamlingstrappa för
att rikta åtgärder när det behövs och ändå möjliggöra en kontinuerlig validerande
informationsinsamling. Att öka kontakten mellan utvecklare och provförare och att arbeta
för att öka informationsflödet åt båda hållen, både från förare och till NE och sedan
återkoppling från NE till förare med vad som hänt efter deras rapporter belystes som
viktiga nästa steg.
I vilken omfattning förändringar ska införas är en resursfråga och det lämnas för Scania att
arbeta vidare på. Vicentes analyser av den sociala organisationen och företaget och av
arbetarnas kompetenser har där inte gjorts explicit. Vad gäller rekommenderade
förändringar har jag dock försökt att komma med förslag på olika nivåer, både saker som
kan införas på kort och på längre sikt.
Om vi går tillbaka till frågan från början av rapporten:
I vilken omfattning uppfyller dagens informationsinsamlingsmetod vid mjukvaruprov i
helbil Scanias målbild för utvecklingsarbete och utvecklingsavdelningarnas behov?
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Vilka förändringar behövs för att överbygga eventuell diskrepans mellan dagens metod
och det behov som finns på Scania?
Sammanfattningsvis kan sägas att dagens informationsinsamlingsmetod vid mjukvaruprov
i helbil inte till fullo uppfyller de behov som finns. De förändringar som behöver
genomföras är dels att faktiskt fråga de som besitter kunskapen men också att inspirera och
motivera dem till att dela med sig av den kunskap de har. Att öka kunskapsöverföringen
blir både en uppvärdering av betydelsen på de som kör prov i Scanias regi men i längden
också ett sätt att öka mervärdet på den produkt som tillverkas.
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Bilaga 1, Instruktionsförslag till Fokusgrupper
Till grund för denna sammanfattning ligger i huvudsak Christina Obert och Monica
Forsells bok Fokusgrupp ett enkelt sätt att mäta kvalitet. Fokusgrupper är en typ av
gruppintervju där spelreglerna är lite annorlunda. Det finns flera olika sätt att hålla
fokusgrupper, strukturerade eller ostrukturerade och målen kan vara väldigt olika. Till en
fokusgrupp kallas deltagare som samtalar kring ett ämne tillsammans med en moderator
och en medhjälpare. En grupp samlas för att prata fritt om och tillsammans associera och
diskutera kring ämnet. Fokusgruppens styrka är att den ger möjlighet för alla att komma till
tals och ger samma möjlighet att fatta beslut, oavsett vilken ställning eller hur verbal du är.
(Obert & Forsell, 2002).
Så funger ar fokusgr upper
Fokusgruppen har tre roller: fokusgruppledaren, medhjälparen och deltagare.
Fokusgruppledaren som anordnar fokusgruppen bestämmer ämnet för fokusgruppen och
kallar till möte. Ämnet för fokusgruppen kan vara av karaktären Vad är viktigt o.s.v.
(Obert & Forsell, 2002).
Exempel på frågor skulle kunna vara:

• Vad är viktigt för att den här mjukvaruversionen ska kunna gå till produktion?
• Vad är viktigt för dig när det rör OPC5?
• Vad anser du är viktigt när du kör i backig terräng?
Väl där har fokusmötet tre steg:
1) Brainstorming: Alla deltagare ombeds att berätta vad de tycker kring ämnet. Alla
förslag skrivs upp på tavlan av fokusgruppledaren och av medhjälparen som är
ansvarig för att skriva ner alla förslag på papper eller i dator. Det är viktigt hur
förslagen skrivs upp. Det ska vara påstående som bara innehåller en faktor och som
det går att ta ställning till. De bör börja med ”Jag tycker det är viktigt att...” undvika
negationer (det försvårar betygssättningen) och vara specifikt hållna och undvika
”man” eller ”gruppen” eller liknande utan istället uttrycka vem som ska göra det.
2) Viktning: När alla förslag är uppe skriver medhjälparen ut alla förslagen och delar
ut dem till samtliga närvarande. Nu ska förslagen viktas. Den tredjedel som varje
individuell deltagare anser är viktigast ska markeras med ett X. När alla är klara
samlar medhjälparen in svaren och räknar efter vilken tredjedel av förslagen som
har fått flest X. Dessa är de ”viktiga faktorerna” som målgruppen kommit fram till.
Betygssättning: De ”viktiga faktorerna” skrivs nu om så att de går att betygsätta mellan ett
och fem. De kan då inte börja med ”Det är viktigt att” eftersom det inte går att betygsätta.
De deltagande får nu betygssätta de viktiga faktorerna exempelvis på en femgradig skala.
(Obert & Forsell, 2002).
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