
UPTEC F 14049

Examensarbete 30 hp
November 2014

Kartläggning och visualisering 
av riggkonstruktionsprocessen 
Fallstudie från Scania

Agnes Johansson



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Mapping and Modelling of the Test Bed Construction
Process at Scania

Agnes Johansson

Mapping a process enables a greater 
understanding of the work, and is 
standard to evaluate and improve a 
process. This thesis is conducted at 
Test Bed Mechanical Design at Scania 
in Södertälje. Test Bed Construction 
is a complex process, characterized by 
a large amount of creative work, 
technical challenges and coordination 
between different people and different 
organizational functions.

The aim of the thesis was to identify 
the Test Bed Construction Process and 
to develop a visual model of the 
workflow that also served as support 
for the engineers in their daily work. 
During the mapping process, 
comparisons were made with previous 
research in lean product development 
to identify process improvement. 

A literature review on process mapping 
and process visualisation resulted in 
a method for process mapping. The 
study showed that research on process 
visualisation is neither structured 
nor well defined. Nevertheless, there 
are attempts to create a framework to 
facilitate the selection of modelling 
technology. The framework used in this 
thesis categorizes modelling 
techniques according to the purpose of 
the model and the models change 
tolerance. The literature review also 
led to the identification of a number 
of success factors for lean product 
development. 

A qualitative case study on UTTD 
mapped the Test Bed Construction 
Process as well as the engineer’s 
experiences of their work process. The 
study resulted in a flow chart of the 
Test Bed Construction Process and a 
number of areas where the process 
could be improved. The process 
improvements essentially related 
procedures for documentation and 
coordination. 
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Sammanfattning  

Att kartlägga en process möjliggör en ökad förståelse för arbetet och utgör en standard för att 

utvärdera och förbättra processen. För att förstå hur processen fungerar används ofta 

processmodellering. Det här examensarbetet är utfört på riggkonstruktionsgruppen, UTTD, på 

Scania i Södertälje där konstruktörer arbetar med att ta fram provriggar för lastbilstester. 

Riggkonstruktion är en komplex process som karaktäriseras av en stor andel kreativt arbete, 

tekniska utmaningar och samordning mellan olika organisatoriska funktioner. Syftet med 

examensarbetet var att kartlägga riggkonstruktionsprocessen och att ta fram en processmodell 

som visualiserade flödet för konstruktionsarbetet, och fungerade som stöd i det dagliga 

arbetet. Under kartläggningsarbetet gjordes jämförelser med tidigare forskning kring lean 

produktutveckling för att hitta förbättringsmöjligheter. 

En litteraturstudie resulterade i en metod för att kartläggning av processer. Studien visade att 

forskningen kring processmodellering inte är välstrukturerad och det finns många olika 

metoder. Det finns dock försök till att ta skapa ett ramverk för att underlätta i valet av 

modelleringsteknik. Ramverket som används i detta examensarbete kategoriserar 

modelleringsteknikerna enligt dimensionerna syftet med modellen och modellens 

förändringstolerans. Litteraturstudien ledde också till en identifiering av ett antal 

framgångsfaktorer för lean produktutveckling.  

En kvalitativ fallstudie på UTTD fångade processens nuläge och konstruktörernas upplevelser 

kring sitt arbete. Fallstudien resulterade i ett flödesschema som visade nuläget för 

riggkonstruktionsprocessen, samt ett antal områden där processen kan förbättras. 

Flödesschemat kompletterades en processpecifikation och checklistor för att fungera som stöd 

för konstruktören i det dagliga arbetet. Förbättringsmöjligheterna hos den kartlagda 

riggkonstruktionsprocessen rörde huvudsakligen rutiner för dokumentation och samordning.  

 

 

Nyckelord: Riggkonstruktion, Processkartläggning, Processvisualisering, Lean 

produktutveckling. 
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1 Inledning 

Det här examensarbetet har handlat om att kartlägga och visualisera en 

riggkonstruktionsprocess. Arbetet har utförts på Scania i Södertälje, på gruppen 

riggkonstruktion (UTTD) som ansvarar för att ta fram tekniska lösningar för provningssystem 

på utvecklingslaboratoriet.   

I det inledande avsnittet beskrivs examensarbetets bakgrund, problematisering, syfte, 

avgränsningar samt rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Globalisering, ekonomisk turbulens, kundorientering och minskad tid att ta en idé till färdig 

produkt är några av de utmaningar teknikföretag ställs inför idag (Khan, Al-Ashaab, Shehab, 

Haque, Ewers, Sorli, & Sopelana, 2013; Kalpic & Bernus, 2002).  För att hantera dessa krav 

strävar företag alltid efter att omvärdera och förbättra sin verksamhet i olika avseenden. Det 

kan handla om att reducera kostnader, förbättra kundservice eller öka medarbetarnas 

tillfredställelse (Ax, Johansson, & Kullvén, 2009).   

För att korta tiden till marknaden är förmågan att klara produktutvecklingsprocessen ett av 

nyckelelementen för ett framgångsrikt företag. Men det är inte bara för att förbättra ledtiden, 

utan även kvalitet och kostnad påverkas av produktutvecklingsprocessen (Kalpic & Bernus, 

2002). Produktutveckling är en komplex process då den ofta involverar en mängd tekniska 

utmaningar, olika personer och organisatoriska funktioner (Smith & Morrow, 1999). 

Dessutom karaktäriseras den av en stor andel kreativt och innovativt arbete (Kalpic & Bernus, 

2002).  Genom att se produktutveckling som en process är det möjligt att standardisera och 

förbättra processen, eliminera slöseri och kontinuerligt reducera både ledtider och kostnader 

(Liker & Morgan, 2006). 

1.2 Uppdragsgivare 

Examensarbetet är utfört på gruppen riggkonstruktion (UTTD) på Scania i Södertälje. Scania 

är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer. Dessutom 

tillhandahåller och säljer företaget ett stort utbud av tjänstrelaterade produkter och finansiella 
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tjänster (Scania, 2014).  Konstruktörerna på UTTD ansvarar för att ta fram tekniska lösningar 

för provningssystem för utvecklingslaboratoriet på Scania tekniskt center.   

1.3 Problemformulering 

På UTTD arbetar 13 personer. Konstruktörerna arbetar både i stora projekt och små projekt 

som kallas uppdrag. Här definieras ett projekt som en ny- eller ombyggnation av en provrigg, 

och uppdrag som en förbättring av en existerande provrigg. Under de stora projekten sker 

arbetet i en speciellt sammansatt projektgrupp med personer med olika kompetenser. Dessa 

projekt leds av en projektledare och konstruktören från UTTD ansvarar framförallt för den 

mekaniska konstruktionen. I uppdrag finns inte någon projektledare eller projektgrupp och 

arbetsprocessen för en konstruktör kan därför innefatta aktiviteter utöver 

mekanikkonstruktion, så som att koordinera aktiviteter som tillexempel inköp. 

Det komplexa arbetet som både varierar för den individuella konstruktören, och som kräver 

mycket samarbete med kringliggande grupper, gör att gruppen har ett behov av att definiera 

och visualisera sin arbetsprocess.  I dagsläget finns en projektmodell och en uppdragsmodell 

på avdelningen, kallad röda och gröna linjen. Dessa är dock anpassade för projektledning och 

konstruktörerna känner därför inte att det representerar deras verkliga arbetsprocess, då dessa 

modeller är på en mer övergripande nivå.  

För att få en överblick över arbetsprocessen, och för att senare kunna förbättra processen har 

UTTD ett behov att ta fram en processmodell som visualiserar deras arbete. En tydlig 

processbeskrivning är viktig för att styra upp, effektivisera och säkra deras metodik.   Men de 

vill inte bara att det ska vara en visuell produkt, utan att den ska kunna användas som stöd för 

konstruktören under arbetet. Med hjälp från modellen ska konstruktören både veta vad som 

ska göras och var nödvändig information finns att hitta. Kartläggningen och modellen är 

också ett första steg i arbetet att utveckla och förbättra riggkonstruktionsprocessen.  

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet var att kartlägga riggkonstruktionsprocessen på UTTD och skapa 

en processmodell som visualiserar flödet för konstruktionsarbetet.  Forskningsfrågorna löd 

”Hur ser riggkonstruktionsprocessen på UTTD ut?”, samt ”Hur kan man visualisera 

riggkonstruktionsprocessen, så att det både blir visuellt tydligt och användbart i det dagliga 
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arbetet?”. Under kartläggningsarbetet identifierades ett antal förbättringsmöjligheter i 

processen, och för att utvärdera dessa och hitta lösningar kompletterades de tidigare beskriva 

forskningsfrågorna med frågan ”Hur kan riggkonstruktionsprocessen förbättras?”. 

1.4.1 Mål 

Målet med examensarbetet var att resultera i en modell över riggkonstruktionsprocessen.  

Modellen skulle visualisera riggkonstruktionsarbetet och ge en bra översikt och tydlig bild av 

hur arbetet ser ut idag. Dessutom skulle modellen vara användbar i det dagliga arbetet genom 

att ge stöd till användaren för att hitta anvisningar, mallar, styrande dokument, lagar, regler 

samt kringliggande processer.  

Modellen var tänkt att harmonisera med Scanias styrningsmodell, överliggande processer, 

samt med parallella utvecklingsgruppers arbetsprocesser. Modellen skulle även utgöra en 

grund och fungera som stöd i utvecklandet av underliggande och parallella processer.  

1.5 Avgränsning 

Detta examensarbete har fokuserat på riggkonstruktionsprocessen på UTTD på Scania i 

Södertälje. Fokus har legat på den enskilde konstruktörens arbete, och kringliggande gruppers 

aktiviteter har bara tagits med om det varit relevant för konstruktören att delta.  

Förbättringsmöjligheter som identifieras under kartläggningsarbetet kommer att diskuteras, 

men på grund av examensarbetets begränsade tidsomfattning så lämnas det fortsatta 

förbättringsarbetet och utvecklingen av processen åt ansvariga på UTTD. 

1.6 Rapportens disposition 

Efter det första inledande avsnittet kommer en beskrivning av den metod som används under 

examensarbetet. Därefter följer teorin som avsnitt tre.  Efter teorin följer en beskrivning av 

organisationen och den miljö som riggkonstruktionsprocessen befinner sig i, innan resultatet 

av kartläggningen och den resulterande modellen beskrivs.  Efter presentationen av resultatet 

följer ett diskuterande avsnitt om processens utvecklingsmöjligheter innan rapporten avslutas 

med en analys och slutsatser.  
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2 Metod 

Syftet med examensarbetet, som var att kartlägga och visualisera riggkonstruktionsprocessen 

talade för en explorativ approach. Det handlade om en arbetsprocess som inte går att studera 

från sidan, utan arbetet var tvunget att kartläggas genom deltagarnas upplevelser av sitt arbete 

vilket kräver en djup förståelse för processen. För att skapa förståelse för den typ av 

arbetsprocess som riggkonstruktionsarbetet är, och för att undersöka och hitta alternativ för 

kartläggningsarbetet och visualiseringen gjordes en litteraturstudie.  Därefter genomfördes en 

fallstudie för att kartlägga arbetsprocessen och hitta förbättringsmöjligheter. Nedan beskrivs 

litteraturstudien och fallstudien mer i detalj.  

2.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes på litteratur som berörde processkartläggning och 

processmodellering, samt produktutveckling. Litteraturen rörande processkartläggning och 

processmodellering användes för att hitta en lämplig kartläggningsmetod och 

modelleringsteknik. Litteraturen kring produktutveckling användes för att hitta 

framgångsfaktorer och möjliga processförbättringar. 

2.2 Fallstudie 

En kvalitativ fallstudie genomfördes på riggkonstruktionsgruppen (UTTD) på Scania i 

Södertälje.  En fallstudie ansågs lämplig då den ger möjlighet för en djup förståelse för de 

subjektiva och socialt konstruerade åsikter som rör arbetsprocessen (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012). Fördelen med en kvalitativ metod är att den täcker in de kontextuella 

förhållanden som råder på plats och ger därmed en djupare förståelse för deltagarnas 

upplevelser (Yin, 2011). Detta ansågs viktigt för att förstå arbetsprocessen.  

2.2.1 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer med konstruktörerna och andra personer 

involverade i riggkonstruktionsprocessen, genom benchmarking mot andra avdelningar på 

Scania, samt genom att samla information från hemsida, årsredovisning och internt material.  
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Primärdata 

Primärdata samlades genom semi-strukturerade gruppintervjuer, semi-strukturerade 

individuella intervjuer, dokumentanalys och en workshop. Genom att använda olika 

datainsamlingstekniker utfördes en triangulering som är bra för att säkerställa att insamlad 

data verkligen visar det man tror att den gör (Saunders et al., 2012).  Deltagarna i respektive 

datainsamlingsmetod valdes enligt en icke-slumpmässig urvalsmetod efter deras erfarenheter 

och intresse.   

På UTTD arbetar 13 personer, fyra av dessa är konsulter, åtta fast anställda konstruktörer och 

en gruppchef. Av dessa deltog tre stycken i gruppintervjuerna, utvalda på grund av sina 

erfarenheter och kunskap om verksamhetens processer och organisation. Under de 

individuella intervjuerna deltog fyra andra personer, varav en konsult. Vid intervjutillfället 

arbetade en som delprojektledare, två som konstruktörer för ett större projekt och en som 

konstruktör för ett några mindre uppdrag. Alla hade någon gång varit konstruktör både i 

projekt och i uppdrag.  Under workshopen deltog alla som arbetar på gruppen, både konsulter 

och fast anställda.  

Gruppintervjuerna genomfördes på ett semi-strukturerat sätt och utgick från ett antal teman 

och nyckelfrågor, se bilaga A. De teman som behandlades var processmodellen (fråga 1-2), 

det vill säga syftet med processmodellen och hur den ska användas, 

riggkonstruktionsprocessen (fråga 3-5) berörde syftet med processen och dess omfattning, 

kunden (fråga 6-8) behandlade processens intressenter och dess behov, samt aktiviteter (fråga 

9-12) som kartlade processens aktiviteter och dess input och output.  Tiden för varje 

gruppintervju var mellan en och två timmar, och uppdelningen i tre pass var nödvändig för att 

täcka in hela processen. Alla gruppintervjuer spelades in och transkriberades.  

Fördelen med gruppintervjuer är att interaktionen mellan deltagarna kan leda till produktiva 

diskussioner samtidigt som deltagarna svarar på frågorna. Gruppintervjuer kan också hjälpa 

till att identifiera nyckelteman som kan användas för att ta fram frågor till fortsatta studier.  

Nackdelen är att det finns en risk för att en av deltagarna tar mer plats än de andra, och att 

intervjun därmed bara speglar den enskilde individens bild (Saunders, 2012). För att undvika 

detta jobbade jag som intervjuare på att få med allas åsikter genom att blanda öppna och 

riktade frågor. 
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Individuella, semi-strukturerade intervjuer genomfördes med personer involverade i 

riggkonstruktionsprocessen. Varje intervju utgick från ett antal teman och nyckelfrågor, se 

bilaga A. De teman som täcktes handlade om bakgrund (fråga1-2) det vill säga vem 

respondenten var och dennes roll i processen, avgränsningar (fråga 3-5), hur konstruktionen 

börjar och slutar, aktiviteter (fråga 6-9), vad personen gjorde samt input och output. 

Intervjuerna var öppna och genomfördes som ett samtal, med följdfrågor efter vad 

respondenten sa. Varje intervju tog cirka en timme. Alla individuella intervjuer spelades in 

och transkriberades. 

För att förankra modellen och för att få in åsikter även från de personer som inte intervjuades 

hölls en workshop då alla på gruppen deltog och diskuterade frågeställningar, se bilaga A. 

Frågorna handlade om modellens utseende och funktion (fråga 1-2), processens avgränsningar 

(fråga 3-6), och processens aktiviteter (fråga 7). Workshopen höll på cirka en timme.  Till 

formen påminde workshopen om en gruppintervju och fördelarna och utmaningarna var 

likande de som fanns under gruppintervjun. Precis som under gruppintervjun var det viktigt 

att blanda både öppna och riktade frågor och se till att alla deltagare kunde komma till tals.   

Sekundärdata 

Sekundärdata samlades in från företagets hemsida, bolagsinformation och intervjuer med 

personer insatta i Scanias styrning och processarbete. Informationen som samlades in rörde 

framför allt organisatorisk uppbyggnad, riktlinjer och regler för hur arbetet ska genomföras.  

Syftet med sekundärdatainsamlingen var att komplettera och förstärka den information som 

primärdata gav. Med hjälp av den kunde en större förståelse för gruppen och den kontexten 

den verkade i att erhållas.  Det gav också värdefull information om både över- och 

kringliggandeprocesser. Att se hur andra grupper och avdelningar hade kartlagt och 

visualiserat sitta arbete blev också en startpunkt från vilket kartläggningsarbetet kunde utgå.  

2.2.2 Dataanalys 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Transkriberingen gjorde det möjligt att gå 

tillbaka verifiera information som framkom under intervjuerna även senare under 

analysstadiet.   

Dataanalysen inleddes med kodning av data. Kodning innebär att data från olika källor 

grupperas och kategoriseras efter forskarens tolkning (Marshall & Rossman, 2011).  Under 
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kodningen identifierades ett antal nyckelaktiviteter som återkom hos flera av respondenterna. 

Dessa nyckelaktiviteter utgjorde grunden för analysen och underlättade både jämförelsen av 

svar mellan de olika respondenterna, och mellan intervjusvaren och överliggande processer. 

Efter kodningen gjordes en sammanställning av data utifrån nyckelaktiviteterna. Denna 

sammanställning blev sedan grunden till processmodellen.  

Processmodellen utvärderades av gruppen genom en iterativ process där deltagarna gav 

förbättringsförslag och förändringar i modellen som sedan utvärderades av gruppen vilket 

ledde till nya förbättringsförslag och så vidare. Varje version av modellen placerades synligt i 

kontorslandskapet så att alla hade möjlighet att komma med åsikter, antingen skriftligt och 

anonymt eller personligen. När alla kände sig nöjda ansågs kartläggningsarbetet och 

processmodelleringen vara klart. 

2.2.3 Validitet och reliabilitet 

Att kartlägga en arbetsprocess innebär att man fångar verkligheten som den ser ut just i den 

stunden som data samlas in. Studien är därmed inte tänkt att kunna upprepas, vid ett annat 

tillfälle, med samma resultat.  Fördelen med en kvalitativ studie är en flexibilitet som gör det 

möjligt att utforska komplexiteten i ett ämne (Saunders et al., 2012). Att göra det repeterbart 

skulle inte vara möjligt utan att underminera styrkan i denna typ av forskning, som är att 

fånga komplexiteten i ett samanhang (Marshall & Rossman, 2006). Då studien var av 

kvalitativ karaktär är det inte passande att försöka generalisera till population, utan det är mer 

lämpligt att generalisera till teori (Saunders et al., 2012).  I det fallet fungerar beskrivningar 

från fallstudier som input till generaliseringsprocessen (Tsang & Williams, 2012). 

För att skapa validitet byggde kartläggningen och visualiseringen på tidigare forskning som 

kartlagts genom litteraturstudien.  Dessutom genomfördes intervjuerna på ett semi-

strukturerat sätt. Semi-strukturerade intervjuer underlättar förståelsen för frågor som är 

komplexa och minskar risken för missförstånd genom möjligheten att ställa följdfrågor och be 

om förtydliganden. En utmaning under intervjuer kan vara att respondenten har förutfattade 

meningar kring syftet med intervjun och en ovilja att dela med sig av alla detaljer. Det kan 

delvis undvikas genom ett ökat djupet och variera typ av frågor under intervjun (Saunders et 

al., 2012). För att åstadkomma detta ställdes mycket följdfrågor och respondenterna ombads 

att förtydliga svårtolkade svar.  
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Alla intervjuer genomfördes på plats. För att skapa reliabilitet bokades en tid och en avskild 

lokal i god tid innan intervjun. För att ytterligare öka reliabiliteten uppges inga namn på 

personer vilket skyddar deltagarnas integritet. Alla respondenter har också deltagit frivilligt, 

och har kunnat dra sig ur om de ångrat sitt deltagande. 

2.3 Sammanfattning av metoden 

Som underlag för att kartlägga och ta fram en visualisering av riggkonstruktionsprocessen 

genomfördes både en litteraturstudie och en kvalitativ fallstudie. Primärdata samlades fram 

föra allt genom semistrukturerade intervjuer med personer involverade i processen. Analys av 

primärdata ledde till en preliminär processmodell som utvärderades iterativt av de anställda på 

gruppen. Sekundärdata i form av hemsida, bolagsrapporter och intern dokumentation samt 

intervjuer med andra processansvariga gav bakgrundsinformation och sammanhang till 

processen som kartlades.  
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3 Teori 

I följande teoriavsnitt presenteras en definition av processer samt en sammanställning 

forskning på området kartläggning och visualisering av processer.  För att skapa förståelse för 

riggkonstruktionsprocessen och möjliga förbättringsområden följer därefter ett avsnitt om 

produktutveckling, framförallt med fokus på lean produktutveckling.  

3.1 Definition process 

En process definieras ofta som en ett nätverk av beroende aktiviteter som utförs i syfte att 

skapa kundvärde (Melan, 1993; Ax et al., 2009; Ljungberg, Larsson, & Roos, 2001). Den 

exakta definitionen varierar något, men essensen är alltid att processen är relationen mellan 

input och output, där input transformeras till output genom en serie av aktiviteter som tillför 

värde till inputen (Aguilar-Savén, 2004). Varje aktivitet har en input och en output och 

processen används upprepade gånger (Ljungberg et al., 2001). Varje process har bestämda 

start- och slutaktiviteter (Ax et al., 2009). 

3.2 Kartlägga processer 

Det finns flera orsaker till att kartlägga processer. Det kan handla om att lära sig mer om 

processen eller hitta sätt att styra processen (Smith & Morrow, 1999).  Genom att beskriva en 

verksamhet med hjälp av processkartor kan man visa hur organisationens olika delar är 

relaterade till varandra och se hur de samverkar för att skapa värde för kunden.  Detta gör att 

kunden på ett naturligt sätt ingår i beskrivningen av verksamheten. Att definiera processen ger 

möjligheter för att både förstå och kommunicera operativa detaljer för de som är involverade. 

Det ger också en standard för att utvärdera förbättringar (Melan, 1993).  

En framgångsrik kartläggning kräver en strukturerad approach. För att ställa de ”dumma” 

frågorna är det också bra med en grad av naivitet i kunskapen om de operationer som studeras 

(Ross, 1994).  Kartläggningsarbetet skulle kunna beskrivas i fem punkter: (1) Definiera syftet 

med processen och dess start och slut, (2) ta reda på vem som är kunden och vad är kundens 

behov, (3) beskriv nuläget: vilka aktiviteter ingår i processen och vilken ordning sker de i, (4) 

definiera input och output till varje aktivitet, (5) arrangera aktiviteterna tills en 

tillfredsställande beskrivning med riktig detaljeringsnivå uppnås (Ljungberg et al., 2001; 

Melan, 1993; Liker, 2009). För att komma fram till dessa punkter behövs information om 
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processen. Det finns olika tillvägagångssätt för att samla in denna information: ”walk 

through”, ”virtuell walk through”, kartläggningsteam, och processdesign (Ljungberg et al., 

2001). 

”Walk through” innebär att en eller flera personer ansvarar för genomförandet av 

kartläggningen och bokstavligen promenerar genom processen. Längs vägen intervjuas 

personer som utför processens olika aktiviteter. Processen illustreras därefter grafiskt av de 

som är ansvariga för kartläggningen. I en ”virtuell walk through” samlar man olika 

representanter för hela processen och låter var och en beskriva sin del. Den 

kartläggningsansvariga leder mötet och ställer frågor till deltagarna. På så sätt är det inte 

nödvändigt för alla representanter att känna till metodiken bakom kartläggningsarbetet. Man 

kan också skapa ett kartläggningsteam med representanter från hela processen. Teamets 

medlemmar får tillsammans ansvaret för att kartlägga hela processen. Det kräver dock att alla 

förstår hur kartläggningsarbetet går till. Processdesign används när det inte finns någon 

formell process att kartlägga. Så kan fallet vara för mindre processer och processer med stort 

utrymme för personliga initiativ. Tillexempel så visar det sig ofta att projektledningsstyrda 

processer egentligen inte utgör några formella processer. Med undantag för några 

gemensamma huvuddrag har individerna skapat egna vägar och sätt att arbeta på. I ett sådant 

fall måste processen först konstrueras genom att alla enas om en gemensam version 

(Ljungberg et al., 2001). 

Det finns en utmaning i att kartlägga kreativa processer, så som produktutvecklig, eftersom 

den inte går att observera från sidan. För att hantera detta får man instället intervjua de som 

arbetar i processen och be dem beskriva vad det är de gör (Ljungberg et al., 2001). 

Kartläggningen blir därför beroende av deltagarnas förmåga att formalisera den kunskap de 

har om sitt arbete.  

3.3 Processmodellering 

Processmodeller är ett bra sätt att skaffa sig en gemensam syn på hur verksamheten fungerar 

som helhet, att få förståelse för vad som skapar värde för kunderna, att få förståelse för vad 

processynsätt innebär i den egna organisationen, utveckling av processorienterade mätsystem, 

analys av processens prestanda, och förbättra processerna (Ljungberg et al., 2001). En korrekt 

modell av processen och en gemensam förståelser för vad man gör möjliggör en korrekt 

analys av organisationen (Aguilar-Savén, 2004). Vissa förbättringsmöjligheter går att 
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identifiera redan när processerna kartläggs, men det är först när de analyseras på djupare plan 

som det går att skapa en grundlig förståelse för hur de fungerar. Det är viktigt att 

kartläggningen sker i ett tidigt stadium av processarbetet (Ljungberg et al., 2001). 

Processmodellering har vunnit bred acceptans som en värdefull design och ledningsteknik 

(Bandara, Gable, & Rosemann, 2005). Processmodellering är ett mycket utforskat område, 

men det är varken välstrukturerat eller klassificerat. Det existerar en påtaglig förvirring i 

termologin och det saknas fortfarande ett generellt ramverk för vad en 

processmodelleringsteknik bör innehålla för att vara framgångsrik (Aguilar-Savén, 2004).  

Det finns ett flertal olika standarder för modellering av processer. Vilken standard man väljer 

kan bero på tillgängliga programvaror, den standard man använt tidigare eller behovet av 

lättförstålighet.  Oavsett vilken standard man väljer så är det viktigt att vara konsekvent i 

beskrivningen av processerna för att se till att modellerna utformas på ett sådant sätt att varje 

med arbetare kan förstå dem. (Ljungberg et al., 2001). 

En processmodell är en abstrakt beskrivning av en verklig eller föreslagen process som visar 

processelement som anses viktiga för att uppfylla syftet med modellen (Curtis, Kellner & 

Over, 1992).  Processmodellen måste vara ärlig och visa hur verksamheten, komplett med 

omarbetningar, felsökningar och andra icke värdeadderande aktiviteter, ser ut i verkligheten 

(Ljungberg et al., 2001). För att en modell ska vara användbar måste den uppfylla vissa 

kriterier: att den belyser en viktig ledningsfråga; att beslut baseras på information som är 

tillgänglig och korrekt; att antaganden och förenklingar av modellen är rimliga; och att 

modellen är beräkningsmässigt spårbar (Smith & Morrow, 1999).  

3.3.1 Modelleringstekniker 

Syftet med en processmodell är ofta att beskriva en process, genom att använda symboler, 

antingen på papper eller i datormjukvara (Ross, 1994). Att använda rätt modell involverar att 

ta hänsyn till syftet med analysen, samt vilken kunskap som finns om tillgängliga 

processmodelleringstekniker och verktyg (Aguilar-Savén, 2004).  

Processmodelleringstekniker kan användas antingen för att utveckla mjukvara som stöttar 

processen, eller för att analysera processen i sig själv. I båda fallen kan en modell behövas för 

att beskriva processen, antingen som en datainsamling eller som en presentationsövning. En 

modell kan vara ett stöd för att lära sig om processen. Ibland behövs modeller för att 

analysera, förbättra och ändra i processer. Ibland när en process utförs behövs vissa beslut för 
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att säkerställa korrekt resultat. Därmed finns ett behov av processmodeller för att styra och 

övervaka processer, lika väl som ge rätt information för att stödja dessa beslut. I dessa fall är 

interaktiva modeller till stor nytta (Aguilar-Savén, 2004).  Som stöd för beslutet har Aguilar-

Savén (2004) har tagit fram ett ramverk som hjälp för att fatta beslut om vilken metod som 

bör användas. Aguilar-Savén klassificerar modelleringsteknikerna enligt två dimensioner: 

syftet med modellen och modellens förändringstolerans. Ramverket sammanfattas i Figur 1. 

 

Figur 1. Klassificerings ramverk för att välja processmodelleringsteknik (Aguilar-Savén, 2004). 

Den första dimensionen berör syftet med modellen, och delas in i fyra delar: (1) beskrivande 

modell för inlärning, (2) Beskrivande och analytisk modell för beslutstöttning för 

processutveckling och design, (3) antagande eller analytiska modeller för beslutsstöttning 

under processgenomförande och kontroll, (4) antagande stödmodeller för 

informationsteknologi. Den andra dimensionen är modellens förändringstolerans. Denna 

dimension uppmärksammar en modells möjlighet att tillåta modellförändringar.  En del 

modeller klassificeras som passiva, det vill säga de har inte kapaciteten att tillåta användaren 

att interagera med eller förändra dem utan att ommodellera processen. I motstats till detta 

finns det modeller som är aktiva och tillåter användaren att göra förändringar, allternativt är 

dynamiska i sig själva (Aguilar-Savén, 2004).  
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Varje produktutvecklingsprocess är unik, men de delar ändå vanliga funktioner och drag. 

Produktutvecklingsmodeller kan ses som en typ av projektledningsmodeller. 

Projektledningsmodeller används inte bara för att kontrollera och utvärdera projekt utan också 

för att utveckla gemensamma mål och skapa en förståelse för uppgifterna bland 

projektdeltagarna.  Därför är det viktigt, att inte bara se de direkta fördelarna med en modell, 

utan också de indirekta fördelarna som kommer från modellbyggandet (Smith & Morrow, 

1999). 

I denna rapport kommer detaljer kring de olika metoderna inte beskrivas. Metoden som valdes 

var flödesschema.  Flödesschema valdes då modellen är tänkt att fungera som stöd, och skapa 

förståelse för konstruktörens arbete, och för att kunna utveckla och förbättra processen i 

framtiden.   Dessutom är modellen inte tänkt att ändras, om inte processen ändras samtidigt.  

Flödesschema stämde också väl med andra processmodeller på R & D.  

3.3.2 Flödesschema 

Det är naturligt att konstruera flödesschema genom att använda grafiska modelleringselement 

(Yang & Li, 2003). Den resulterande grafiska modellen visar de aktiviteter som sker under 

processen samt relevanta detaljer om dessa aktiviteter (Ross, 1994).  

För att reducera komplexiteten och öka förståelsen för processen plockas ofta detaljer som 

inte påverkar processens beteende bort (Curtis et al., 1992). En enkel modell kan ge en klarhet 

som är svår att skaffa sig i den komplexa miljö som finns i arbetet (Ross, 1994).  Röriga 

processkartor med många olika symboler kräver att alla anställda måste vara insatta i 

kartläggningstekniken för att förstå vad modellen visar.  Av denna anledning är det bättre att 

använda så få symboler som möjligt. Vanligtvis räcker det med två, en som representerar 

aktiviteter och en som representerar objekt in respektive objekt ut (Ljungberg et al., 2001).  

Att modellen inte innehåller så mycket information är visuellt tydligt, men begränsar 

användbarheten och försvårar djupare analyser.  Modellen kompletteras därför ofta med ett 

antal processpecifikationer eller processbeskrivningar.  En processpecifikation är en till 

formen fördefinierat dokument som innehåller detaljerad information om processen, dess 

syfte, input och output, kunder, etcetera. Ibland kan det på grund av processens omfattning 

och kartläggningssyfte bli nödvändigt att beskriva processen i ett flertal kartor med olika 

detaljeringsnivå. Huvudprocessmodellen har den högsta abstraktionsnivån och utgör en 

övergripande beskrivning av företagets viktigaste processer. Huvudmodellen ger ofta inte 
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mycket vägledning kring hur respektive process ser ut och fungerar.  Därför är det viktigt att 

bryta ned huvudprocessmodellen i mer detaljerade beskrivningar av varje enskild process. 

Syftet med dessa beskrivningar är att visa vad man gör för att ta sig från identifierande till 

tillfredställande av kundbehov (Ljungberg et al., 2001). 

3.4 Produktutvecklingsprocessen 

Produktutveckling är en kritisk funktion för teknikföretag. Produktutveckling är processen att 

omvandla behov till tekniska och kommersiella lösningar (Smith & Morrow, 1999). Det 

handlar om designprocessen, från konceptstadiet till den detaljerade utvecklingen av 

produkter (Khan et al., 2013).  Produktutveckling av stora system är också en komplex 

process, då det ofta involverar en stor mängd tekniska utmaningar, många olika personer och 

organisatoriska enheter (Smith & Morrow, 1999).  

I modern tillverkningsindustri, så som bilindistrin, har kortare produktcykler och stark 

konkurrens lett till krav på effektivare produktutvecklingsprocesser (Furian, von Lacroix, 

Stokic, Correia, Grama, Faltus, Maksimovic, Grote, Beyer, 2013). Det finns olika metoder för 

att förbättra och försöka effektivisera en arbetsprocess, tillexempel lean. Scania var väldigt 

tidiga med att införa lean i Sverige, redan i början av 1990-talet, och anses vara ett av de 

ledande företagen inom lean i Sverige.  Trots detta är det ett område som fortfarande är 

aktuellt och det är viktigt för företaget att fortsätta utvecklas inom området (Vene, 2012). Med 

bakgrund av detta valde detta examensarbete att fokusera på hur en 

produktutvecklingsprocess kan utvecklas och förbättras med fokus på lean.  

3.5 Lean produktutveckling  

Uttrycket lean introducerades av Womack et al. (1990) i boken ”The Machine that Changed 

the World”, uttrycket är en tolkning av Toyotas arbetsmetoder (Liker & Morgan, 2006; Khan 

et al., 2013).  

Lean har varit ett ämne för forskning i nästan två decennier, med fokus på tillverkning, 

administration, ledning och leverenskedjan (Khan et al., 2013). För tillverkningsföretag är det 

nästan givet att man behöver arbeta efter någon form av lean för att konkurrera, men idag har 

lean även flyttat från verkstadsgolvet till kontor och andra serviceindustrier (Liker & Morgan, 
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2006).  Forskare har också upptäckt att lean kan ha signifikanta fördelar även för 

produktutvecklingsprocessen (Ryan, & Reik, 2010). 

Jämförelsevis har det varit betydligt mindre forskning på att applicera lean till 

produktutveckling jämfört med produktion. En orsak till detta kan vara att forskningsområdet 

är relativt nytt och att det har överskuggats av lean produktion (Sobek, Liker & Ward, 1998).  

En annan orsak kan vara en önskan att ”lämna rum för kreativiteten” och den ostrukturerade 

approach som finns i traditionell produktutveckling (Khan et al., 2013). Inom produktion är 

det också lättare att studera en arbetare som gör ett jobb, ta tid flera gånger, och försöka 

förbättra aktivitetens genomförande tid. Så är inte fallet i produktutveckling, vilket kan göra 

den processen svårare att kartlägga och utvärdera (Liker & Morgan, 2006).  

Rötterna i lean produktutveckling, leder precis som lean produktion tillbaka till Toyota (Khan 

et al., 2013). På Toyota har man tagit samma underliggande principer som inom produktion 

och utvecklat ett produktutvecklingssystem. Det handlar om lean i sin vidaste bemärkelse 

med kundfokus, ständiga förbättringar genom att eliminera slöseri samt en nära integration 

med över och underliggande processer som en del av en lean värdekedja (Liker & Morgan, 

2006).  Identifieringen och reduceringen av slöseri och förbättringarna av värdeadderande är 

mycket mer komplicerad inom utveckling på grund av att det handlar om unika och nya 

projekt i sig själva, med innovativ karaktär och utvecklingscykler som kan ta flera år (Furian 

et al., 2013). Khan et al. (2013, s.1110) definierar lean produktutveckling som: ”En 

värdefokuserad produktutveckling”. Där värde är en bred term som används för att definiera 

intressenteras behov och önskemål. 

Forskare och praktiker har tagit olika vägar för att utreda fördelarna med lean 

produktutveckling. Khan et al. (2013) delar in de olika forskningsapproacherna inom lean 

produktutveckling i fem kategorier: (1) de som skyltat om parallellutveckling, (2) de som ser 

lean som lean produktion och har försökt anpassa dess beståndsdelar för att passa 

produktutveckling, (3) de som anser att grunden till lean produktutveckling är Toyotas 

produktutvecklingssystem men som blandat in idéer kring lean produktion i 

produktutvecklingen, (4) de som anser att grunden till lean produktutveckling är Toyota och 

som studerat Toyotas produktutvecklingssystem för att identifiera en uppsättning principer 

som är direkt relaterade till produktutveckling, samt (5) praktiker som har försökt applicera 

Toyotas produktutvecklingskoncept på deras företag.  Forskarna i alla kategorier har använt 
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Toyotas framgång för att stödja sin approach. Khan et al. (2013) hävdar dock att det endast är 

forskarna som fokuserade på Toyota i kategori 4 och 5, som kan motivera ett sådant anspråk. 

3.5.1 Grunden till lean produktutveckling 

Liker och Morgan (2006) är några av de som gjort en djupstudie av Toyotas approach till 

produktutveckling. Deras arbete ledde fram till 13 principer som kan ses som grunden till lean 

produktutveckling. De organiserar principerna enligt tre huvudområden: process, människor, 

samt verktyg och teknologi. De 13 principerna finns beskriva i Tabell 1. 

Tabell 1: Liker och Morgans (2006) 13 principer som utgör grunden till lean produktutveckling. 

Processprinciper 

1 Etablera ett kund definierat värde för att skilja värdeadderande aktiviteter från slöseri. 

2 
Framtung produktutvecklingsprocess för att undersöka alternativa lösningar medan det finns maximalt 

utrymme. 

3 Skapa ett utjämnat processflöde. 

4 Använd standarder för minska variationerna, skapa flexibilitet och förutsägbara resultat. 

Människoprinciper 

5 Utveckla ett "Chefingenjörssystem" för att integrera utvecklingen från start till slut. 

6 Organisera för att balansera funktionell expertis med tvärfunktionell integration. 

7 Utveckla teknisk kompetens inom alla tekniker.  

8 Integrera leverantörerna i produktutvecklingssystemet. 

9 Bygg genom lärande och ständiga förbättringar. 

10 Skapa en kultur för att stötta kompetens och ständiga förbättringar. 

Verktygs- och teknologiprinciperna 

11 Anpassa tekniken för att passa dina människor och dina processer. 

12 Anpassa organisation genom enkel och visuell kommunikation. 

13 Använd kraftfulla verktyg ör standardisering och organisatoriskt lärande. 
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Principerna ska ses som punkter för diskussion snarare än regler och verktyg som man måste 

följa. Basen för både lean produktion och lean produktutveckling är att integrera människor, 

processer, verktyg och teknologi för att addera värde till kunden och samhället.  På Toyota ser 

man produktutveckling som en process, och att rätt process ger rätt resultat. Genom detta 

synsätt har Toyota lyckats standardisera processen, förbättra den, eliminera slöseri och 

kontinuerligt reducera både ledtider och kostnader. Människor tillför intelligens och energi till 

varje lean system.  Att lyckas på detta område innebär rekrytering, träning och utveckling, 

ledarskap, organisatorisk struktur, lärande och kultur. Verktyg och teknologi handlar både om 

hårda verktyg så som CAD-system och annan maskinteknologi och mjuka verktyg som stöttar 

människorna som arbetar tillexempel med problemlösning, lärande eller standardisering. 

Teknologi ska alltid vara anpassad och underordnad människorna och processerna, inte tvärt 

om (Liker & Morgan, 2006).   

På Toyota är en stor del av produktutvecklingsprocessen standardiserad.  

Produktutvecklingsavdelningarna följer konsekvent processer för att utveckla delsystem i ett 

fordon. Rutinarbete så som rapporter och designgranskning är också standardiserade.  Den 

övergripande processen att utveckla ett fordon följer regelbundna milstolpar. Den 

grundläggande processen i ögonen på deltagarna är väldigt konsekvent från modell till 

modell, men implementeringen av konceptet är individuellt designad för varje 

fordonsprogram. Genom träningen skapas en djup förståelse för varje steg i processen, likväl 

som en bred förståelse för förväntningarna vid varje milstolpe och vid den slutliga deadlinen. 

Utan en djup underförstådda kunskap om utvekling av produkter blir standardisering en 

byråkratisk mardröm.  De enkla planerna tillåter flexibilitet, gemensam förståelse och 

kontinuerliga förbättringar, samtidigt som hårda deadlines håller projektet i rätt spår.  

Det kritiska med att införa standardiserade arbetssätt är att hitta balansen mellan att ge de 

anställda strikta procedurer att följa och att ge dem frihet att vara kreativa för att nå upp till 

utmanande mål.  Nyckeln ligger i att ha en balans i hur standarderna är skrivna och i vilka 

som är med och tar fram dem.  För konstruktion finns inga bestämda kvantiteter och därför 

måste standardisering en för sådant arbete vara mer varierad (Liker, 2009). Det 

standardiserade arbetet skapas av människorna och avdelningarna som använder dem, och 

inte från centralt hål. På Toyota är utveckling av produkten och designen av standardiserade 

utvecklingsprocesser oskiljaktiga uppgifter (Sobek et al., 1998). De som utför arbetet måste 

även vara de som förbättrar standarderna. Människor gillar inte att följa någon annans 
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specifika regler och procedurer när det tvingas på dem. Däremot uppskattar anställda, som får 

tid att koncentrera sig på sitt arbete, gärna tips och goda råd (Liker, 2009). Checklistor 

används för att guida designarbetet, de innehåller detaljerad information rörande olika 

aspekter så som funktionalitet, tillverkning och regler (Sobek et al., 1998). 

3.5.2 Framgångsfaktorer 

För att beskriva lean produktutveckling har Khan et al. (2013) tagit fram ett ramverk med de 

oftast beskrivna och enligt tidigare forskning viktigaste möjliggörarna för lean 

produktutveckling. Den konceptuella modellen beskrivs i Figur 2. 

 

Figur 2. Konceptuell modell av lean produktutveckling avritad och översatt från Khan et al. (2013). 

Uppsättningsbaserad parallellutveckling anses vara den huvudsakliga framgångsfaktorn för 

lean produktutveckling och övriga framgångsfaktorer så som värdefokuserad planering och 

utveckling, kunskapsbaserad miljö, en kultur av ständiga förbättringar, och chefingenjörer och 

tekniskt ledarskap, är antingen inbäddade i, eller till för att stödja den uppsättningsbaserade 

parallellutvecklingen (Khan et al., 2013). Nedan kommer Khan et al: s (2013) ramverk att 

beskrivas närmare, kompletterat med resultat även från andra forskare.  

Uppsättningsbaserad parallellutveckling 

Uppsättningsbaserad parallellutveckling, (Set-Based Concurrent engineering process, SBCE) 

anses av vissa vara den huvudsakliga framgångsfaktorn för lean produktutveckling. SBCE är 

en strategisk och enhetlig produktutvecklingsprocess som guidas av konsekvent tekniskt 

ledarskap (Khan et al., 2013).  Arbetet går också ut på att undersöka alternativa lösningar 

medan det fortfarande är maximalt designutrymme.  Genom att ta sig tiden att undersöka 
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alternativ och lösa problem i grundorsaken minskar kostnaderna genom hela produktens 

livscykel (Liker & Morgan, 2006).  

SBCE gör det möjligt att fokusera på värde och i kunskap och lärande. Ständiga förbättringar 

är kulturen och ett resultat av SBCE: s lärande process. Designdeltagare tillämpar SBCE 

genom att resonera, utveckla och kommunicera om uppsättningar av lösningar parallellt. 

Alltefter som designprocessen fortskrider minskar antalet uppsättningar baserat på den 

kunskap som erhålls.  Allteftersom uppsättningen minskar åtar man sig att stanna inom den 

existerande uppsättningen så att andra kan lita på informationen (Khan et al., 2013). För att 

lyckas med en uppsättningsbaserad parallellutveckling är det viktigt att företaget kan 

bibehålla en funktionsbaserad organisation, och samtidigt åstadkomma en hög integration 

mellan delarna (Sobek et al., 1998).   

Många företag har försökt lösa utmaningen med att integrera olika funktioner, genom att 

behålla antingen den grundläggande funktionsorganisationen intakt och dela upp anställda i 

temporära projektteam och därmed organisera företaget runt produkter. De nya lösningarna 

har förförbättrat företagen, men de har också skapat problem. Den tvärfunktionella 

koordineringen har förbättrats, men till priset av kunskapsdjup inom funktionerna då folk 

spenderar mindre tid inom sina funktioner.  Det organisatoriska lärandet över projekt har 

också minskat då folk roterar snabbt på positioner.  I organisationer som kombinerar 

funktionella och projektbaserade strukturer slits ingenjörer ofta mellan att göra det som 

funktionschefen säger och det projektledaren säger. Tvärfunktionella team fungerar bra inom 

individuella projekt, men den temporära, personliga miljön i dessa team gör det svårt för dem 

att överföra information till team i andra projekt. På Toyota samlokaliserar man inte 

ingenjörer, eller dedikerat dem till ett speciellt projekt team. De flesta arbetar inom sitt 

funktionsområde, men arbetar på projekt som leds av projektledare. Genom att rota ingenjörer 

inom en funktion säkerställs att funktionerna utvecklar djupa och specialiserade kunskaper 

och erfarenheter (Sobek et al., 1998). 

Om ingenjörerna är uppdelade i funktioner behövs en metod för att samordna dessa. Det är 

vanligt att man samordnar genom möten och många hävdar att face-to-face interaktion är den 

rikaste och mest lämpliga formen av kommunikation för produktutveckling. Men möten är 

också kostsamma i termer av tid och effektivitet, och mötestiden ökar med samlokalisering.  

Det är lätt att möten tappar fokus och pågår längre en nödvändigt. Därför betonar man på 

Toyota vikten av skriven kommunikation (Sobek et al., 1998).  
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Värdefokuserad planering och utveckling 

Genom att etablera ett kunddefiniterat värde kan man separera värdeskapande aktiviteter från 

slöseri (Liker & Morgan, 2006). Värdefokus är en vanlig möjliggörare och innebär att det 

genom hela processen finns ett fokus på vad det är som adderar värde för kunden. Att veta 

vad kunden vill ha definierar värdet i processen. Genom att utgå från kundens perspektiv kan 

man i kartläggningen av en process skilja på värdehöjande steg och icke värdehöjande steg.  

Målet är att minimera tiden för de icke värdehöjande aktiviteterna, det vill säga slöseri.  

Skillnaden mellan traditionell processförbättring och lean är att i lean så tillkommer de största 

förbättringarna för att man tar bort de steg som inte tillför något värde, tillskillnad från 

traditionell förbättring som ofta fokuserar på att förbättra de enskilda bearbetningsstegen 

(Liker, 2009). 

Kunskapsbaserad miljö 

Kunskap är brett accepterad som ett av nyckelkapitalen för att bidra till företagets 

konkurrenskraft och ger en grund för långsiktig tillväxt, utveckling och existerande.  Det finns 

olika definitioner av kunskap. En definition innebär att kunskap definieras som en 

meningsfult strukturerad anhopning av information. Kunskap kan delas in i två grupper: 

explicit kunskap och underförstådd kunskap. Explicit kunskap är kunskap som har blivit 

formellt uttalad och nedskriven. Sådan kunskap kan delas och spridas. Underförstådd kunskap 

är utvecklad från praktisk kunskap. Sådan kunskap är oftast väldigt pragmatisk och oftast 

situationsspecifik. Underförstådd kunskap är undermedveten, den förstås och används men är 

svår att formalisera (Kalpic & Bernus, 2002). 

Produktutveckling är en kreativ och kunskapsintensiv process som involverar mycket 

informations- och kunskapsutbyte (Wu, Ming, He, Li & Li, 2014). 

Produktutvecklingsprocessen skiljer sig mycket från andra processer inom en organisation, så 

som produktionsprocessen eller administrativa och säljproceser. Produktutveckling är 

generellt ett stort dynamiskt system med högt integrerade och beroende aktiviteter. 

Informationen inom systemet mognar samtidigt som den rör sig från att vara en idé eller 

koncept till att vara av tillräcklig kvalitét för att kunna tillverkas.  Informationen får sin 

mognad när den utbyts, processeras och appliceras med specialiserad kunskap.  Den höga 

integreringen innebär att informationen som skapas i ett steg inte bara blir input i nästa steg, 

utan skapar också restriktioner för många andra parallella steg (Ryan, & Reik, 2010).  



 

21 

 

Kunskapsbaserad miljö innebär att fokus under produktutvecklingsaktiviteterna är att lära sig 

mer om designalternativen. Under hela processen ska också kunskapen dras framåt genom 

processen för att säkerställa att informationen flödar och att dem kommer till rätt plats i rätt 

tid (Khan et al., 2013).  

Produktutvecklingskunskap i tillverkningsindustrin är en speciell form av kunskap då den 

stöttar hur produkter kan produceras på bästa sätt. Utvecklingskunskap har blivit en de 

viktigaste tillgångarna för produktutveckling. Produktutvecklingskunskap, inklusive 

standarder, utvecklingsdata, utvecklingsverktyg, produktutvecklingsdokumentation och case 

vilar på informationssystemen eller i huvudet på de erfarna designerna. För att bli en expert på 

produktutveckling behövs flera års erfarenhet, och utan dessa experter så är inte deras 

underförstådda kunskap tillgänglig att överföras och delas (Wu et al., 2014). 

För att anställda ska kunna utföra sitt arbete krävs det att de har någon form av arbetskunskap, 

tillexempel om en processfunktionalitet.  Arbetskunskap utvecklas konstant och uppdateras 

genom att individen får information från den interna miljön, tillexempel genom att utföra en 

beslutsprocess, eller från den externa miljön, tillexempel att någon berättar hur man ska göra. 

Arbetskunskap har vanligtvis samma karaktär som underförstådd kunskap då 

kunskapsbärarna vanligtvis inte ser eller använder den erhållna kunskapen som explicit, 

formell eller strukturerad information. De förstår och vet vad de gör och hur de ska gå vidare 

med sina uppgifter, men har svårt att beskriva det.  Arbetskunskap kan delas i in två grupper: 

formaliserbar och icke formaliserbar kunskap (Kalpic & Bernus, 2002).  

Det är svårt att formalisera och göra en strukturell beskrivning av en innovativ och kreativ 

process, så som tillfälliga processer som tillexempel vissa produktutvecklingsprocesser. Detta 

beror på att uppsättningen av ingående delar inte är fördefinierat, dessutom är den exakta 

karaktären av deras kombination inte välförstådd av de som har kunskapen.  Därför anses 

kunskap om denna typ av process icke formaliserbar. Tillskillnad från egenskaperna hos 

gruppen av tillfälliga processer finns det en grupp av ostrukturerade och strukturerade 

processer som kan formaliseras till någon grad, och kunskapen om dessa klassas är med som 

formaliserbar. Ett exempel på en sådan process är en produktutvecklingsprocess på nivån av 

koordinering mellan aktiviteter som utförs av olika individuellt agerande personer (Kalpic & 

Bernus, 2002). 
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För att fånga olika typer av kunskap används olika verktyg. Underförstådd och icke 

formaliserbar kunskap kan fångas och presenteras i form av informella externa presentationer, 

tillexempel genom en demonstration. Underförstådd och formaliserbar kunskap kan fångas 

och presenteras i formella externa presentationer, som kan vara antingen strukturerade eller 

ostrukturerade. En ostrukturerad presentation kan tillexempel vara en skriven beskrivning, 

medan en processmodell är en strukturerad presentation av kunskap. Fördelen med att 

använda strukturerade modeller för processbeskrivning är alltså kvalitetet hos den fångade 

och formaliserade kunskapen. (Kalpic & Bernus, 2002). 

Att återanvända kunskap är en av de viktigaste faktorerna för att öka effektiviteten i 

produktutveckling och en av nyckelfaktorerna inom lean produktutveckling.  Men på grund 

av den inneboende strukturerade formen av kunskap, finns det svårigheter med att hitta rätt 

kunskap vid rätt tid (Furian et al., 2013). För att använda en tillgänglig kunskap måste det 

också ske en kunskapsinternalisering, där formen på den externa kunskapen påverkar vilken 

typ av internaliseringsprocess som behövs.  En informell extern presentation av kunskap 

kombinerat med tolkningar bygger direkt upp en individs underförstådda arbetskunskap. För 

att tolka innehållet i information som fångats i en strukturerad eller formell extern modell 

behövs däremot också en formell modelltolkningsfärdighet.  En strukturerad och formell 

extern modell måste vidaretokas genom kulturellt delad och tidigare erhållen kunskap. På så 

sett kan den formella kunskapen förstås och tolkas på rätt sätt och därmed integreras i 

arbetskunskapen (Kalpic & Bernus, 2002).  

Kultur av ständiga förbättringar 

En kultur av ständiga förbättringar i en lärande organisation innebär att anställda belönas och 

uppskattas för sitt tekniska bidrag. Nyanställda tränas av mer erfarna kollegor genom 

mentorskap (Khan et al., 2013).  Människor tillför intelligens och energi till varje lean system.  

Att lyckas på detta område innebär rekrytering, träning och utveckling, ledarskap, 

organisatorisk struktur, lärande och kultur. Organisatoriskt lärande är nödvändigt för ständiga 

förbättringar och bygger på alla andra principer. Det behövs även en kultur för att stötta 

spetskompetens och obeveklig förbättring (Liker & Morgan, 2006). 

Chefingenjör och tekniskt ledarskap 

Chefsingenjör innebär att det finns en teknisk ledare som är involverad genom hela 

produktutvecklingsprocessen (Khan et al., 2013). På Toyota har man chefsingenjörer med 
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ansvar för varsitt fordonsprogram (Sobek et al., 1998). Chefingenjören är huvuddesignern 

med befogenhet och ansvar för hela produktutvecklingsprocessen, och på så sätt kan man 

integrera utvecklingen från start till slut. (Liker & Morgan, 2006). Chefingenjörens uppgift är 

att se helheten och hålla individuella projekt i fas medan funktionsingenjörerna ser till att 

kunskap och erfarenheter från andra projekt inte glöms bort. Chefingenjören har dock ingen 

direkt befogenhet över de olika funktionerna (Sobek et al., 1998). Genom en djup funktionell 

erfarenhet kombinerat med överordnade mål och chefingenjörer skapas en organisatorisk 

balans mellan funktionellerfarenhet och tvärfunktionell integration. Genom en hög teknisk 

kompetens hos alla ingenjörer skapas en djup specialiserad kunskap om produkten och 

processen (Liker & Morgan, 2006).    

På Toyota har man en instruktiv övervakning. Där övervakare och ledare är djupt involverade 

i den tekniska designen. Inom varje funktion har man något som liknar ett student-mentor 

förhållande mellan ledarena och ingenjörerna. Ledarna inom produktutveckling arbetar 

dessutom fortfarande med design, vilket innebär att de har koll på den nya tekniken, och är 

fortfarande en del av den kreativa processen. Detta gör att ingenjörerna inom en funktion inte 

riskerar att blir frustrerade genom att de arbetar under någon som är mindre kompetent än de 

själva (Sobek et al., 1998).    

3.6 Sammanfattning av teorin 

En process definieras ofta som en ett nätverk av beroende aktiviteter som utförs i syfte att 

skapa kundvärde. En sammanställning av forskning från Ljungberg et al. (2001), Melan, 

(1993) och Liker (2009)  resulterade i följande metod för processkartläggning: (1) Definiera 

syftet med processen och dess start och slut, (2) ta reda på vem som är kunden och vad är 

kundens behov, (3) beskriv nuläget: vilka aktiviteter ingår i processen och vilken ordning sker 

de i, (4) definiera input och output till varje aktivitet, (5) arrangera aktiviteterna tills en 

tillfredsställande beskrivning med riktig detaljeringsnivå uppnås.  

När det gäller att modellera processer är forskningen inte välstrukturerad och det finns flera 

olika standarder. Aguilar-Savén (2004) har tagit fram ett ramverk för att underlätta valet av 

modelleringsteknik. I ramverket klassificeras modelleringsteknikerna enligt de två 

dimensionerna: syftet med modellen och modellens förändringstolerans. Med utgångspunkt 

från Aguilar-Savén: s (2004) ramverk valdes under detta examensarbete flödesschema som 

modelleringsteknik.   
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Det finns olika metoder för att utveckla en process, i denna rapport ligger fokus på lean.  

Baserat på tidigare forskning gjord på Toyota har Khan et al. (2013) har gjort en 

sammanställning av de viktigaste framgångsfaktorerna för lean produktutveckling. Dessa är: 

uppsättningsbaserad parallellutveckling, värdefokuserad planering och utveckling, 

kunskapsbaserad miljö, en kultur av ständiga förbättringar, samt chefingenjörer och tekniskt 

ledarskap.  
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4 Scania CV AB  

Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer. 

Dessutom tillhandahåller och säljer företaget ett stort utbud av tjänstrelaterade produkter och 

finansiella tjänster. Scania är verksamt i ungefär 100 länder och har mer än 35 000 anställda. 

Av dessa arbetar 2 400 inom forskning och utveckling, de flesta i Sverige och i närheten av 

företagets produktionsenheter (Scania, 2014).  

4.1 Riggkonstruktion, UTTD 

Forskning och utveckling (R & D) på Scania består av tre avdelningar med ansvar 

utvecklingsarbetet av olika buss och lastbilsdelar, så som drivlina (N), chassi (R) och 

eftermarknad (Y). Dessutom finns några övergripande funktioner, tillexempel 

teknikutveckling (UT) som ansvarar för den teknik som behövs i utvecklingen av lastbilar och 

bussar.  

Den terminologin som används för att beskriva de olika organisatoriska enheterna på Scania 

är grupp, sektion och avdelningar. Den minsta organisatoriska enheten är gruppen, som oftast 

är runt tio personer. Ovanför gruppen finns sektion och avdelning. Gruppen riggkonstruktion 

(UTTD) ligger under sektionen UTT som ansvarar för all laboratorieteknik, som i sin tur 

ligger under avdelningen för teknikutveckling UT.  Organisationen finns beskriven i Figur 3. 
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Figur 3. Organisationsschema för Scanias forskning och utveckling. 

UTTD ansvarar för mekanikkonstruktionen av de provriggar som används för provning av 

olika buss- och lastbilskomponenter. Konstruktionerna varierar i komplexitet, från enklare 

hållfasthetsprovriggar till komplicerade motorprovceller.  Konstruktörerna på UTTD arbetar i 

både små och stora projekt. De små projekten kallas uppdrag och under dessa har den 

ansvariga konstruktören oftast ansvar för hela processen och samordning med andra grupper. 

Under de stora projekten sker arbetet i speciellt sammansatta projektgrupper med folk från 

flera olika grupper. Dessa projekt leds av en projektledare från en annan grupp, UTTP, och 

konstruktören från UTTD ansvarar för den mekaniska konstruktionen.  Ett projekt definieras 

som en ny- eller ombyggnation av en provrigg, medan ett uppdrag definieras som en 

förbättring eller utökning av funktionalitet av en provrigg.  

Arbetet i projekt följer UTT: s projektmodell gröna linjen, och uppdrag följer UTT: s 

uppdragsmodell röda linjen. Dessa gäller för hela UTT men är framför allt anpassade för 

projektledning. Konstruktörerna känner därför inte att det motsvarar deras arbetsprocess, som 

bara är en liten del av modellen.  
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4.2 Kärnvärden och principer  

Alla på Scania arbetar efter ett antal kärnvärden och principer. Kärnvärdena är de samma för 

alla anställda, men principerna är anpassade beroende på om du arbetar inom produktion, 

återförsäljning eller forskning och utveckling (R & D). På R & D sammanfattas kärnvärdena 

och principerna i R & D Factory, se Figur 4.  Nedan följer en beskrivning av hur kärnvärdera 

och principerna speglas i riggkonstruktionsprocessen, och på vilket sätt processmodellen tar 

hänsyn till dem.  

 

Figur 4. Scanias kärnvärden och principer sammanfattade i R & D Factory (Scania, 2010). 

R & D Factory är en vägledning för att fatta beslut. Syftet med huset är att hjälpa de anställda 

att sätta kunden först och att göra det som skapar värde för kunden, samt att utveckla ny 

kunskap och eliminera slöseri.  Kärnvärdena och principerna ska säkerställa att alla är överens 

om de grundläggande tankarna kring hur arbetet ska läggas upp. Förutsättningarna i de egna 

verksamheterna påverkar vilka metoder man väljer att arbeta efter. Kravet är att metoderna 

ska följa de gemensamma principerna och ge önskat resultat. (Scania, 2010).  
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4.2.1 Kärnvärden 

Scanias kärnvärden utgör grunden i huset.  Kärnvärdena är: kunden först, respekt för 

individen, och eliminering av slöseri. Kunden först innebär att slutkunden är i fokus genom 

hela Scanias värdekedja. Inom R & D finns flera kunder: Scanias slutkund, och i de flesta fall 

också en intern kund. Värde definieras alltid ur kundens perspektiv. Respekt för individen 

innebär att se och använda allas kunskap, erfarenhet och strävan att åstadkomma ständiga 

förbättringar i verksamheten. Eliminering av slöseri innebär att avvikelser ses som en 

värdefull källa till förbättringar och utnyttjas för att ständigt förbättra processerna och därmed 

öka kundvärdet. Genom att eliminera slöseri, det vill säga sådant som inte tillför värde eller 

nytta för kunderna, vill man stärka konkurrenskraften (Scania, 2010).  

Det kärnvärde som märks tydligast i riggkonstruktionsarbetet är kunden först.  I det fallet 

handlar det framför allt om internkunden, då gruppens arbetsuppgifter har fokus internt på R 

& D. Att prata om processer blir också passande då processer alltid innebär en fokusering på 

kunden och de aktiviteter som skapar värde för den.  Inom gruppen var det tydligt vem som 

var provriggens slutkund, men vem som var kund för den egna mekanikkonstruktionen var 

mer osäkert.  En orsak till detta kan vara en vana att diskutera sektionen UTT: s kund, som 

alla kringliggande grupper tillsammans arbetar för. Men att nedbrytningen på mindre nivå, så 

som den enskilde konstruktörens kund, var mer ovant för deltagarna.  Kartläggningsarbetet 

har gett deltagarna en chans att fundera på detta och skapa sig en gemensam bild av vem de 

levererar sitt resultat till. 

De andra kärnvärdena, respekt för individen och eliminering av slöseri märktes inte så tydligt 

under kartläggningsarbetet. Däremot var önskan att eliminera slöseri en av orsakerna till detta 

examensarbete. Därmed är examensarbetet i sig, framförallt kartläggningen och 

visualiseringen, ett viktigt steg i arbetet att eliminera slöseri. Redan under 

kartläggningsarbetet har förbättringspotentialer lyfts fram och processmodellen är konstruerad 

så att den är möjlig att ändra efterhand som processen förändras. Respekt för individen togs 

hänsyn till under examensarbetet på sådant sätt att konstruktörernas erfarenheter värderades 

högt, både när det gällde att beskriva arbetsprocessen och när modellens utseende tog form.  

Den färdiga processmodellen är heller inte tänkt som en detaljstyrning, utan ska fungera som 

hjälp och stöd för konstruktören.  
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4.2.2 Principer 

Principerna är tänkta som stöd för att ta kärnvärdena till vardagen. Principerna är: 

Normalläge- flödesorientering, rätt från mig, ständiga förbättringar och behovsstyrt. 

Flödesorientering 

På Scania innebär flödesorientering att sätta kundens behov i centrum och därefter skapa 

flöden optimerade för dessa behov.  På R & D är det i huvudsak information och kunskap som 

flödar. I projekten skapas värde genom att det tillförs information till de nya egenskaper som 

utvecklas. Värde skapas också genom att det tillförs ny kunskap till den gemensamma 

kunskapsbanken (Scania, 2010). 

Flödesorienteringen är den princip som haft störts inverkan på examensarbetet. Det faller sig 

naturligt då processer handlar om att följa flöden och arbetet har gått ut på att kartlägga detta 

flöde. Ett viktigt fokus har också varit att processmodellen ska synkronisera med 

övergripande och kringliggande processer så som röda och gröna linjen. Genom att göra detta 

blir det också lättare att se helheten, och förstå hur de olika flödena samverkar tillsammans. 

Enligt R & D Factory uppnås ett flödesorienterat normalläge genom standardiserade metoder, 

modularisering, CEPPSS (kontinuerlig utveckling av egenskaper planerad i små steg), 

tvärfunktionellt och parallellt arbetssätt, visualisering, och balansering.  

Den framtagna processmodellen bidrar till en standardiserad riggkonstruktionsprocess. 

Modulariseringen syns i och med att processmodellen fungerar som stöd för att hitta tidigare 

lösningar som används, både genom länkar i processen och genom stort fokus på 

dokumentering som kan komma till nytta i framtida konstruktioner. Enligt kartläggningen 

framkom just relevant dokumentering som en av utmaningarna i att förbättra processen. 

Processmodellen är ett första steg i det förbättringsarbetet. CEPPSS (Continuous Evolution of 

Properties Planned in Small Steps, eller kontinuerlig utveckling av egenskaper planerat i små 

steg) påverkar inte direkt riggkonstruktionsprocessen då de inte arbetar med 

fordonsintroduktioner, utan provriggar vars funktion direkt beror på de krav den interna 

kunden har.  Däremot är ett tvärfunktionellt och parallellt arbetssätt en av de faktorer som 

märks tydligast i riggkonstruktionsprocessen, och också en av de faktorer som har stor 

förbättringspotential. UTTD arbetar med relativt stora tekniska system som kräver iblandning 

av från många olika grupper, vilket skapar ett stort behov av ett fungerande samarbete där 
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emellan.  Då modellen framför allt fokuserar på konstruktörens eget arbete speglas inte detta 

direkt av modellen, men påverkas av hur samordningen och samarbetet med övriga grupper 

fungerar. Detta visas i modellen i och med att det finns aktiviteter som rör samarbete 

kontinuerligt genom hela arbetet, inte bara vid processens slut.  

Att Scania arbetar mycket med visualisering märks, framför allt på möten och avstämningar. 

Till detta bidrar modellen genom att vara visuellt tydlig, och genom att den fungerar både 

uppsatt på en vägg, för att se och prata om den, och i datorn, som stöd under 

konstruktionsarbetet. Balansering påverkar inte modellens utformning då den oftast sker 

genom att gruppchefen fördelar resurserna. Det kan spela roll, framför allt när det kommer till 

samarbeten mellan grupper då det finns en risk i att det plötsligt uppkommer mycket arbete 

för en konstruktör. För att undvika detta innehåller modellen aktiviteter som handlar om att 

stämma av, men i realiteten garanterar det ingenting om inte övriga grupper också är mån om 

att ge feedback kontinuerligt och snabbt. Annars kan modellen också fungera som hjälp för att 

se till att konstruktionsarbetet följer rätt process så att det inte hopar sig många aktiviteter på 

slutet, eller att man måste omarbeta något som redan gjort.  

Behovsstyrt 

Behoven på R & D är ökad kunskap eller förädlad information.  Behoven från internkunder 

styr vilka leveranser som tas fram samt vid vilken tid man ska börja jobba.  Det behövs en 

överenskommelse om leveransen och att alla respekterar de ledtider som finns i normalläget. 

Metoderna bygger på att ingen förädlar mer information än vad kommande steg i flödet 

behöver. Genom att arbeta behovsstyrt med korta väldefinierade leveranser mellan länkarna i 

flödet, säkras att alla vet vad som förväntas av honom/henne i flödet (Scania, 2010).  Denna 

princip märks inte speciellt tydligt under riggkonstruktionsprocessen, annat än att det är 

kundens behov som leder fram till att ett uppdrag eller projekt startas upp.  

Rätt från mig 

Rätt från mig innebär att alla håller sin överenskommelse med föregående och nästa led i 

flödet och agerar på det som avviker från den. Genom kunskap, verktyg, instruktioner och 

metoder finns möjligheten att göra rätt från början. Om den standardiserade metoden har följts 

och det ändå blir fel är det gemensamt ansvar att förbättra metoden. Kommande steg i flödet 

är internkund och var och en ansvarar för att internkunden ska ha förtroende för ens 

leveranser. Internkunden bedömer kvaliteten på leveransen och det är viktigt att verifiera att 
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internkundens behov är uppfyllt. Var och en ansvarar för kvaliteten på utfört arbete och 

säkerställer att inga avvikelser eller brister förs vidare i flödet utifrån bästa kända kunskap 

(Scania, 2010). Principen rätt från mig märks inte direkt under kartläggningen men den 

resulterande processmodellen är ett steg att säkerställa ett bra resultat, om konstruktören har 

använt den som stöd för att inte glömma någon aktivitet.  

 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar handlar om att utmana och förbättra normalläget samt att åtgärda 

avvikelser så att de inte uppkommer igen. Det som inte är värdeskapande för kommande steg i 

flödet är slöseri, som vi ska tas bort. Ständiga förbättringar är "motorn" i R & D Factory 

genom att varje grupp och individ själv förbättrar sina rutiner, riktlinjer och processer. 

Förbättringsarbetet sker i den egna verksamheten, i flöden och kring metoder. Avvikelser på 

produkterna och i processerna är slöseri men samtidigt också en källa till förbättringar. På 

Scania fokuserar på störningar i processerna eftersom det anses att de innehåller enorma 

förbättringsmöjligheter (Scania, 2010).  

Precis som med flödesorientering har principen ständiga förbättringar haft stor inverkan på 

examensarbetet. Framför allt för att examensarbetet i sig är ett steg i arbetet med att ständig 

förbättra rutiner och arbetsprocesser. Processmodellen har påverkats på sådant sätt att den ska 

vara lätt att ändra i efterhand då gruppen hittar nya förbättringsmöjligheter. Principen rätt från 

mig speglas också i examensarbetets syfte då modellen är tänkt som stöd för konstruktören i 

att följa en standardiserad process och därmed minska risken för fel baserade på att någon gör 

ett misstag. Principen att arbetet ska vara behovsstyrt syns inte speciellt tydligt i modellen, 

och för att få till något som visar det krävs en närmare diskussion och definiering grupperna 

emellan hur samarbetet ska gå till, hur överlämning sker och vilken information som ska 

lämnas över.  På grund av arbetets omfattning kunde detta inte genomföras inom ramarna för 

detta examensarbete. 
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5 Kartläggning av riggkonstruktionsprocessen 

Kartläggningsarbetet genomfördes med en kombination av metoder förespråkade av 

Ljungberg et al. (2001), Melan (1993) och Liker (2009). Till att börja med sattes en grupp av 

personer ihop för att definiera syftet med processen, start och slutpunkt och för att 

”brainstorma” fram processens aktiviteter och ordning. Detta lede till en preliminär 

processmodell. Eftersom det inte fanns någon formell process utan individerna har till stor del 

skapat sina egna vägar att arbeta utifrån var det svårt att direkt kartlägga processen genom att 

titta på den. Därför skedde kartläggningen med hjälp av processdesign. Metoden beskrivits av 

Ljungberg et al. (2001), och handlar om att processen konstureras genom att berörda parter 

enas kring en gemensam version.  

Riggkonstruktionsarbetets utformning är av sådan karaktär att det inte är möjligt att fysiskt gå 

och se hur processen ser ut, istället genomfördes individuella intervjuer för att ta fram en 

modell över nuläget. För att förankra modellen inom gruppen och för att ta in åsikter från alla 

genomfördes också en workshop där alla på gruppen deltog. Under workshopen diskuterades 

syftet med modellen, aktiviteternas detaljeringsnivå och relevans, samt processens 

avgränsningar och kunder. Under arbetets gång satt den aktuella processmodellen synlig i 

kontorslandskapet så att alla hade möjlighet att titta och komma med feedback.  

Som konstruktör arbetar man både med mindre uppdrag och större projekt. Beroende på om 

arbetet sker i projekt eller som uppdrag kan det upplevas som varierande. Kartläggningen 

visar dock att aktiviteterna i princip är desamma, men kan variera i omfattning beroende på 

uppdragets eller projektets storlek. Därför skapades en processmodell som gäller för 

riggkonstruktionsarbete, både i uppdrag och i projekt.  

Nedan följer en sammanställning av kartläggningsarbetet. Till att börja med beskrivs 

processens kund och andra intressenter, därefter följer ett stycke om processens avgränsningar 

innan slutligen processens aktiviteter beskrivs.  

5.1 Intressenter 

Under kartläggningen identifierades flera olika kunder till riggkonstruktionsprocessen. Kund 

för ett projekt eller ett uppdrag, det vill säga den som får den färdiga provriggen är en av 

provgrupperna. Det finns tre provningssektioner som oftast är kund till 

riggkonstruktionsprocessen, NT, NM, och RT, men det förekommer även andra grupper i 
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mindre omfattning.  Att dessa provgrupper är kund för ett projekt eller uppdrag är alla 

intervjuade överens om.  Dessa kunder har i sin tur egna kunder, det vill säga de grupper som 

har ett objekt som de vill prova.  Det är dessa grupper som i slutändan får resultatet av det 

riggen åstadkommer, det vill säga provresultat. 

När det kommer till konstruktörens kund och den som tar emot resultatet från själva 

mekanikkonstruktionsarbetet så rådde större oenighet. Och upplevelsen var att det skiljde sig 

åt beroende på om det är ett uppdrag eller projekt.  För små uppdrag så är uppdragets kund 

också konstruktörens kund, men i större projekt levererar man som konstruktör oftast inte 

direkt till projektets kund, utan till projektet som i sin tur levererar till kunden. Detta innebär 

att man som konstruktör oftast har projektet som kund för konstruktionsarbetet. I slutet av ett 

projekt eller uppdrag går man igenom att riggen fungerar som man har tänkt och att alla krav 

är uppfyllda. Som konstruktör kan man, under hela processen, få gå tillbaka och göra om 

konstruktionen om den inte fungerar som den ska. Om allting fungerar vid sista provet så har 

konstruktionsarbetet uppfyllt kraven.  Allra sist skickar man ut en kundenkät till provgruppen 

för att ta reda på kundens nöjdhet. 

Det finns även andra som har ett intresse för delar av resultatet. Under 

riggkonstruktionsarbetet skapas många dokument som levereras till olika intressenter. 

Underhållsansvariga, som ansvarar för driften efter att riggen har levererats, får 

underhållsinstruktioner. De har en representant med i projektgruppen, och är därmed insatta i 

projektet från början men behöver ändå instruktioner från konstruktören.  

Tillverkningsunderlaget lämnas till projektet, någon person i projektet, eller direkt till 

verkstäder beroende på hur stort ett projekt eller uppdrag det är, samt hur stort inköpet blir. 

De flesta underlag som skapas så som ritningar och modeller är dock för UTTD: s egen skull, 

för att kunna använda när man bygger nya provriggar i framtiden. Andra dokument, så som 

funktionsbeskrivning, används framför allt som arbetsdokument under själva uppdraget eller 

projektet för att kunna kommunicera med intressenter, och som underlag inför skapandet av 

bruksanvisningar och manualer.  Allra sista skapas också en teknisk fil som sparas på 

avdelningen R, men som alla kan komma åt.  

Även kringliggande grupper så som UTTE, UTTI och UTTP är intressenter. Konstruktörens 

uppgift är att ta fram mekanikdelen av en provrigg, men riggen behöver även elektricitet och 

styrsystem för att fungera. Dessa delar utvecklas oftast parallellt vilket innebär att varje grupp 

är beroende av vad de andra gör. 
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När det kommer till avstämning med de andra grupperna så sker det kontinuerligt.  Även här 

är det skillnad på om du arbetar ensam i ett uppdrag eller i ett större projekt. Arbetar 

konstruktören själv i ett uppdrag så behövs det framför allt stämma av med kunden 

(provgruppen) kring hur riggen ska byggas. Men sitter man i ett större projekt så behöver man 

synka med både UTTE, UTTI och UTTP flera gånger.  

5.2 Processens avgränsningar 

Generellt hade gruppen svårt att definiera vilka aktiviteter som tillhör konstruktionsprocessen 

och inte. Oftast har man som konstruktör även andra uppgifter, som att tillexempel att vara 

uppdragsledare, vilket innebär ett större ansvar även för andra delar utan för ren 

mekanikkonstruktion. Till stor del beror det också på om det rör sig om ett uppdrag eller ett 

projekt, då konstruktören i ett uppdrag oftast ansvarar för de flesta moment själv även utanför 

det rena konstruktionsarbetet, tillexempel inköp. I ett projekt finns ofta en projektledare som 

har ansvar för stor del av synkroniseringen mellan olika delar av konstruktionen. Det gör att 

konstruktören kan fokusera mycket mer på den rena konstruktionen.  Samma sak när man gör 

ett uppdrag som är supportärende. Det viktigaste i det fallet är ofta att det går snabbt. 

Hur stort ansvar man har och vad man gör beror också på vem som har ansvar för 

konstruktionen. Det varierar beroende på vad som ska göras, den grupp som ansvarar för det 

område där det största arbetet ligger har oftast huvudansvaret men kan ta hjälp av andra. En 

av konstruktörerna beskriver: ”Om jag gör ett motoroljesystem tillexempel, då ska jag kanske 

ha en elmotor med, och så ska det vara lite styrsignaler med som styrkillarna måste 

programmera för att styra hela motorcellen … Men det är ändå jag som bygger hela systemet 

och är pappa eller ansvarig för det”.  

5.2.1 Start 

Gruppen arbetar både med större projekt enligt gröna linjen och mindre supportuppdrag enligt 

röda linjen. Hur uppdraget startar beror på omfattningen av arbetet. Vanligtvis får gruppen in 

ett uppdragsdirektiv, eller ett projekt via projektmodellen.  Informationen som finns i detta 

skede är ca en A4 med information om kundens önskemål. Oftast börjar man inte arbeta med 

ett uppdrag eller projekt på en gång, utan uppgiften hamnar på kö.  Gruppens chef avgör 

sedan när arbetsbelastningen börjar minska och man kan ta på sig ett nytt uppdrag eller 

projekt, och allokerar sedan resurser till det.  Är det ett projekt som ska startas så bildas en 

projektgrupp tillsammans med bland annat projektledare från UTTP, elektriker från UTTE 
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och systemtekniker från UTTI. Från och med att projektgruppen startas så är man tillsammans 

ansvarig för projektets genomförare. I detta fall så sker mycket av planering genom projektet.  

Är det supportärenden så arbetar konstruktören ofta själv.  

5.2.2 Slut 

När riggkonstruktionsprocessen tar slut var mer odefinierat, och här rådde det delade 

meningar.  Några tyckte att konstruktionsarbetet är klart när allting är färdigtillverkat, 

levererat och att man sett att det fungerar. Andra tycker att det aldrig tar slut utan att det alltid 

går att göra förbättringar.  Om allting skulle vara optimalt skulle själva konstruktionsarbetet 

vara klart när det övergår i förfrågningsunderlag eller installation, men i praktiken dyker det 

ofta upp problem så att konstruktören får gå tillbaka och ändra i konstruktionen, även om det i 

det läget framför allt är små detaljer. De flesta var dock överens om att konstruktionen är klar 

när man lämnar riggen ifrån sig för att kunna köra någon form av test i den.  

5.3 Processens faser och aktiviteter 

För tydlighetens skull delades riggkonstruktionsprocessen in i fem delprocesser, eller faser: 

initiering, koncept, konstruktion, inköp och installation, samt avslut.  Dessa faser valdes för 

att stämma väl överrens med de överliggande processerna, gröna och röda linjen. Nedan följer 

en beskrivning av nuläget inom respektive fas. För att underlätta förståelsen är modellen för 

varje fas är relativt enkel med få symboler. 

5.3.1 Initieringsfas 

Initieringsfasen enligt grön och röd linje är oftast lång, och med pauser då uppdrag och 

projekt vilar eller ligger i kö. Initieringsfasen för konstruktören illustreras i Figur 5. Den är 

mer avskalad då det fokuserar på vad den enskilda konstruktören är delaktig i. Arbetet under 

initieringsfasen går framförallt ut på att sätta sig in i kundens behov, gå igenom 

förutsättningarna och att göra en första grov riskanalys.  Initieringsfasen består av ett fåtal 

aktiveter och är framför allt till för att ta fram förutsättningar inför konceptfasen.  För uppdrag 

görs även en beredning under denna fas då konstruktören reder ut om man bör gå vidare med 

uppdraget eller inte.  
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Figur 5. Initieringsfasen av riggkonstruktionsprocessen. De gula rutorna representerar aktiviteter, den gröna 

input till processen och den rosa leveransen från processen.  

5.3.2 Konceptfas 

Konstruktörens konceptfas motsvarar förstudiefasen i röd och grön linje. Under konceptfasen 

går arbetet framför allt ut på att ta fram idéer för riggkonstruktionen, vilket illustreras i Figur 

6. Arbetet kretsar till stor del kring att specificera krav och förutsättningar för riggen, att 

arbeta fram koncept. Det är iterativt och sker i loopar fram och tillbaka allteftersom man 

utvecklar idéerna, synkar med andra som berörs och med kollegor. ”Hela förstudien är en 

jätteiteration den, det är igen linje så här utan det är en virvelvind utan des like alltså, som kan 

ta sig ända fram tills man är vid aktivitets och tidsplanering. Och sedan är det någon som 

kommer på att nej, och så är man tillbaka till början igen”.  

 

Figur 6. Konceptfasen av riggkonstruktionsprocessen. De gula rutorna representerar aktiviteter och de rosa 

leveranserna från en aktivitet till en annan eller leverans från processen. Pilarna illustrerar att en aktivitetet 

utförs upprepade gånger tills resultatet är tillfredställande.   

Nästan alla av de intervjuade hade svårt att identifiera och konkretisera vad de faktiskt gjorde 

under denna fas och framför allt vilken ordning de gjorde sakerna i. Men alla var överrens om 

att man tillslut fick fram en konceptbeskrivning, samt utkast på principschema, layout och 

BOM-lista.  Riskanalysen var det delade meningar kring, i en idealvärld var alla överrens om 
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att det skulle göras, men i praktiken var det inte alltid att det hanns med.  En av 

konstruktörerna sa också att man alltid har riskanalysen i bakhuvudet, men att det framförallt 

är den som ansvarar för projektet som ser till att det skrivs ned. I detta fall skulle det i så fall 

skilja sig kraftigt åt beroende vilken ansvarsgrad man har i projektet.  

Under konceptfasen sker det också ett övervägande huruvida man ska köpa in en hel rigg eller 

om man ska göra den själv. Hur noggrant och detaljerat detta beslut fattas var de intervjuade 

oeniga om. Återigen tyckte en av konstruktörerna att det beslutet fattades parallellt med att 

man gick igenom uppdraget eller projektet, medan någon annan tyckte att det oftast var en 

utredning kring beslutet. Något som alla var överens om var att detta beslut dokumenteras för 

dåligt då det är svårt att i efterhand förstå varför man har gjort de val som man har gjort. 

Vilket är problematiskt om arbetet med en rigg pausas under en period och sedan återupptas 

antingen av samma person eller någon annan. Det leder till att man ofta gör om utredningar 

kring sådana beslut för att man inte vet vad det grundar sig på. Bristen på dokumentation 

ställer också till det när nya riggar är tänkta att utgå från tidigare konstruktioner.  

Slutet av konceptfasen handlar om att ta fram underlag inför beslutspunkt två (BP2), så som 

budgetkalkyler och aktivitets och tidsplaning inför resterande projekt. Det är mycket 

projektgruppens ansvar och den enskilda konstruktören tar framför allt fram underlag för sitt 

eget arbete.   BP2 är den generella milstolpe som är tydligast för den enskilde konstruktören. I 

praktiken innebär det att man inför denna beslutspunkt sammanställer de dokument som 

efterfrågas. ”Det blir nog snarare mer som en tratt inför varje beslutspunkt, att det har ska vi 

ha gjort nu” säger en av konstruktörerna. I projekt har sedan projektledaren ansvar för att 

presentera de underlag som har tagits fram för ett antal chefer som sedan fattar beslut om 

projektet ska få fortsätta eller inte.  

5.3.3 Konstruktionsfas 

Konstruktionsfasen är själva utvecklingsfasen i röda och gröna linjen. Det är då man övergår 

från idéer och koncept till att faktiskt realisera dem på ritningar och i detaljer. En illustration 

av fasen syns i Figur 7. Konstruktionsfasen är på många sätt en fortsättning av konceptfasen, 

men det är ändå en tydlig brytpunkt dem emellan, nämligen BP2. Konceptbeskrivningen som 

togs fram under konceptfasen övergår till en funktionsbeskrivning där konstruktionen bryts 

ned och beskrivs i mindre funktioner. I övrigt uppdateras principschemat, layouten och 

apparat och variabellistan. Precis som under konceptfasen sker det mesta som iterationer och 
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loopar där man hela tiden stämmer av med kollegor. För projekt är det viktigt att ha ett 

avstämningsmöte tillsammans med projektdeltagarna så fort man har tagit fram 

funktionsbeskrivningen för att bjuda in dem att komma med input och för att synka delar som 

berör alla. Efter detta möte får man oftast gå tillbaka och fortsätta utveckla sin konstruktion. 

 

Figur 7. Konstruktionsfasen av riggkonstruktionsprocessen. De gula rutorna representerar aktiviteter och de 

rosa leveranserna från en aktivitet till en annan eller leverans från processen. Pilarna illustrerar att en 

aktivitetet utförs upprepade gånger tills resultatet är tillfredställande.   

Under konstruktionsfasen måste man också överväga om man ska göra alla delar själv, eller 

om det finns färdiga komponenter som man kan köpa in. I det beslutet bör det vägas in vad 

alternativen kostar, hur kompetensen se ut, om det finns resurser och hur prioriteringarna ser 

ut. Det är precis som i konceptfasen, men här handlar det om delar och detaljer.  

När man har funktionen klar så handlar arbetet framför allt om att visualisera konstruktionen.  

Här finns det olika sätt som det kan göras så som 3D-modell, prototyp och simuleringar. 

Prototyper och simuleringar används inte så ofta, men en 3D-modell ska alltid tas fram.  Även 

konstruktörerna har lite olika uppfattning om hur viktigt det är och hur det efterföljs. En viktig 

del av konstruktionen är att sammanställa delar och följa upp krav så att man ser att allting 

passar ihop och får plats i rummet. Samt att alltid uppdatera dokumenten så att de är relevanta 

och visar de beslut som har tagits. När konstruktionen uppfyller alla krav och passar ihop tar 

konstruktören fram ritningar och stycklista som sedan används för tillverkning, installation 

och för att ta fram nödvändiga bruksanvisningar. 

Konstruktionsarbetet slutar med en konstruktionsgranskning då konstruktionsunderlagen 

granskas för att se att alla krav är uppfyllda och att konstruktionen och ritningarna stämmer. 

Arbetar man med ett större projekt är det oftast nödvändigt att ha en avstämning innan den 

konstruktionsgranskningen för att dubbelkolla att man inte missat i övergångarna mellan de 

olika grupperna. När konstruktionen är granskad och åtgärdad tar konstruktören fram 

förfrågningsunderlag som skickas till leverantörer för att få in offerter.  
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5.3.4 Inköp, installation och driftsättningsfas 

Inköp, installation och driftsättningsfasen motsvarar implementationsfasen i röda och gröna 

linjen. Den illusteras i Figur 8. Inköpsfasen börjar med att man skickar iväg 

förfrågningsunderlagen som togs fram under konstruktionsfasen. Hur ansvarig konstruktören 

är under inköpsfasen är beror på hur stort uppdrag det är. Jobbar man med mindre 

supportuppdrag så får oftast konstruktören själv kontakta leverantörer och göra beställningar. 

Men ska man göra dyrare beställningar, eller större beställningar i projekt sker det oftast via 

inköp. Konstruktören är dock alltid ansvarig för att se till att den leverans som kommer är rätt 

och stämmer med ens ritningar. När leveransen är besiktigad börjar installationen. Som 

konstruktör är man oftast inte speciellt delaktig i detta, men de konstruktörer som intervjuats 

framhåller ändå att man ska vara tillgänglig och svara på frågor, ändra i ritningar etcetera om 

det görs ändringar. När det gäller driftsättningen så tar man, beroende på uppdraget eller 

projektets storlek, fram en driftsättningsplan. Beroende på ansvarsfördelningen i den så är 

konstruktören olika mycket ansvarig under driftsättningen. Vad som ska göras ska ha skrivits 

i driftsättningsplanen som man tagit fram.  I fasen igår också validering och riskreducering 

där man avslutar riskarbetet som har pågått under hela uppdraget eller projektet genom att 

åtgärda och minska de risker som har identifierats. Här följer arbetet en framtagen CE-modell 

så det beskrivs inte närmare i modellen.   

 

Figur 8. Inköp, installation och driftsättningsfasen av riggkonstuktionsprocessen. De gula rutorna representerar 

aktiviteter och de rosa leveranserna från en aktivitet till en annan eller leverans från processen. 

5.3.5 Avslutningsfas 

Avslutningsfasen handlar om att knyta ihop säcken. Fasen, som illustreras i Figur 9, innebär 

för konstruktören åtgärdande av restpunktlistan och att sammanställa dokument. Det är 

framförallt dokumentationsarbete för att spara information om konstruktionen till framtiden. 

Under fasen sker också provdrift och utbildning av de operatörer som ska köra provriggen.  
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Figur 9. Avslutningsfasen av riggkonstruktionsprocessen. De gula rutorna representerar aktiviteter och de rosa 

leveranserna från en aktivitet till en annan eller leverans från processen. 
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6 Processmodellen 

Processmodellen bygger på intervjuer av konstruktörerna på avdelningen, dokumentation 

kring röda och gröna linjen, samt teori kring processvisualisering. Modelleringsmetoden, 

flödesschema valdes efter Aguilar-Savéns (2004) ramverk. Flödesschema ansågs passande då 

modellen framför allt ska användas för att beskriva processen, som hjälp för att förstå 

konstruktionsarbetet och för att kunna utveckla och förbättra processen. Det är en passiv 

modell och ändringar görs endast i samband med att processen förändras. Dessutom stämde 

flödesschema väl överrens med kringliggande processer på R & D. Symbolerna och färgerna, 

som syns i Figur 10, valdes för att stämma överrens med R & D: s andra processmodeller och 

andra styrningsverktyg inom organisationen. Gul representerar aktiviteter, grön input till 

processen, rosa leverans från en aktivitet till en annan eller leverans från processen, och pilar 

som visar när en aktivitetet utförs upprepade gånger tills resultatet är tillfredställande.  I vissa 

fall är skapandet av en leverans också en aktivitet i sig. Dessa illustreras då endast som en 

leverans. Ett exempel kan ses i Figur 7 där skapandet av principschemat i början av fasen är 

en aktivitet och en leverans, men illustreras endast som en leverans.  

 

Figur 10. Symbolerna som använts i modellen.  

Modellen kompletterades med en processpecifikation för att förklara bakgrunden till 

processen, se bilaga B. För att ge stöd åt konstruktören kompletterades varje fasvisualisering 

med en checklista och användbara länkar.  Resultatet blev en modell på fem sidor, en för varje 

fas. Där varje fas visualiserades med ett flödesschema och en checklista. Den fullständiga 

modellen finns i bilaga C, men ett exempel från konstruktionsfasen syns i Figur 11. 
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Figur 11. Konstruktionsfasen enligt processmodellen. Modellen med alla faser finns i bilaga C. 
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7 Diskussion  

Då Scania arbetar mycket med lean och är ett av de ledande företagen på lean i Sverige är det 

relevant att diskutera hur riggkonstruktionsprocessen kan utvecklas från ett lean perspektiv. 

Nedan följer en diskussion kring de framgångsaktorer som Khan et al. (2013) identifierat ur 

tidigare forskning på lean produktutveckling. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på det 

som Liker och Morgan (2006) skrev. Principerna bakom lean produktutveckling ska ses som 

ett underlag för diskussion snarare än regler som måste följas.  Det finns alltså inte rätt eller 

fel, utan förbättringarna i processen kommer från konstruktörerna själva.  

7.1 Uppsättningsbaserad parallellutveckling 

Då konstruktion av provriggar är en komplex process som involverar arbete och samordning 

mellan många olika grupper sker mycket av arbetet parallellt och över grupperna. När det 

gäller att konstruktören arbetar med flera olika koncept parallellt, så sker det i liten skala. Det 

handlar framför allt om idéstadiet då man undersöker alternativa lösningar, men det är inget 

som utvecklas längre fram i processen.  

De flesta konstruktörerna upplevde att samordningen grupper emellan fungerade relativt bra, 

framför allt de som satt samlokaliserade i större projekt. Däremot ansåg de flesta att 

samordningen tar alldeles för mycket tid från konstruktionsarbetet, framför allt för att mycket 

av samordningen sker genom möten där man träffas face- to- face. Kanske kunde detta bli 

hjälpt genom korta rapporter och skriftlig kommunikation istället. Dock är det viktigt att inse, 

som Sobek et al. (1998) beskrev, att skriva kort och koncist är svårt och ingenjörerna på 

Toyota har utbildning i det så att införa något likande kan ta kräva tid och insattser från alla 

involverade. 

Under kartläggningen framkom bara positiva sidor med att arbeta samlokaliserat, vilket skiljer 

sig från Sobek et al: s (1998) teori. Däremot framkom det en del brister i överförandet i 

information mellan olika projekt och uppdrag. Kunskapen finns oftast, men inte alltid 

nedskriven och som konstruktör kan man behöva fråga runt för att få för att få rätt 

information., vilket också Sobek et al. (1998) lyfte fram som en av riskerna med 

samlokaliserade team.  
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7.2 Värdefokuserad planering och utveckling 

Att kunden är en central del i arbetet med att konstruera provriggar var tydligt under 

kartläggningsarbetet. Störst fokus låg på hela projektet eller uppdragets kund, det vill säga 

någon av de provgrupper som får den färdiga riggen. Men genom diskussioner under 

kartläggningen enades konstruktörerna även om att de ibland har projektgruppen som kund 

för sitt eget konstruktionsarbete. När det handlar om värdefokus som framgångsfaktor för en 

lean produktutvecklingsprocess ligger UTTD därför bra till, och det underlättas troligen för 

att man arbetar nära kunden.   

Dock är det alltid möjligt att utveckla och förbättra processen, och här handlar det framför allt 

att ta hänsyn till vem som är mottagare för de olika resultat som skapas under processen. 

Riggkonstruktionsprocessen har flera olika intressenter för olika delar av resultatet. Och det är 

inte alltid att dessa intressenters bästa hamnar i fokus när resultat produceras. Enligt rutinerna 

som finns skapas dokument som skickas till olika intressenter, men det är inte alltid att 

intressentens nytta står i fokus under själva dokumentskapandet. Ett exempel som togs upp 

under intervjuerna var att de bruksanvisningar som skrivs för användaren ofta blir allt för 

tekniska och anpassade för någon som redan är insatt i hur riggen fungerar, snarare än för 

någon som aldrig sett den förut. En del dokument skapas alltså ur skaparens perspektiv när 

fokus i själva verket borde ligga på mottagarens behov.   

7.3 Kunskapsbaserad miljö  

Att riggkonstruktionsprocessen är en kunskapsbaserad process var tydlig under 

kartläggningen. Under hela processen sker ett utbyte med kringliggande grupper för att 

samordna och säkerställa att delarna fungerar tillsammans. Under kartläggningen märktes 

också att konstruktörerna hade svårigheter att beskriva sin arbetsprocess. Denna observation 

stämmer väl överrens med Kalpic och Benus (2002) beskrivning av svårigheterna med att 

formalisera och beskriva en kreativ process. 

Inom gruppen sker kunskapsutbyte genom planeringsmöten varje morgon och genom mer 

informella diskussioner och stöttning av varandra. Under projekt och uppdrag sparas också 

skriftlig information som kan vara användbar för andra projekt i framtiden.  Detta är något 

som ibland upplevs som ett problem bland de intervjuade då rutinerna kring detta inte alltid 

följs vilket kan resultera i att mycket arbete måste göras om. Precis som Furian et al. (2013) 
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beskrev i sin forskning så har konstruktörerna ibland svårt att hitta rätt information vid rätt tid. 

För att underlätta detta har den färdiga modellen från detta examensarbete länkar till 

användbar information, men det handlar också om att gruppen måste utveckla rutinerna kring 

hur man sparar information och kunskap på sådant sätt att den uppfyller det tänkta syftet.  

Den färdiga processmodellen blir ett stöd för kunskapen ingenjören och hjälp för att förstå 

och veta vad som ska göras under arbetets gång, men som Kalpic och Bernus (2002) skrev så 

måste också den informationen som finns i en modell tolkas och internaliseras innan den kan 

användas. Det är därför viktigt att diskussionen inom UTTD fortsätter för att säkerställa att 

den gemensamma kulturen ger samma tolkning av modellen och säkerställer samma resultat.  

7.4 Ständiga förbättringar 

Ständiga förbättringar syns i riggkonstruktionsarbetet framför allt i forma av att man samlar in 

lärdomar som konstruktörerna fått under ett projekt eller uppdrag. Dessutom var detta 

examensarbete ett steg i arbetet att utveckla och förbättra arbetsprocessen på UTTD. Så detta 

är alltså en framgångsfaktor som gruppen arbetar en hel del med.  

Under kartläggningen framkom dock några förbättringsmöjligheter på detta område. Det 

handlar framför allt om att spara relevant information så att det är tillgängligt och möjligt att 

använda även i senare skeden av ett projekt eller uppdrag, samt i kommande projekt och 

uppdrag. Det framkom att mycket information som behövs och används av konstruktörerna 

själva inte dokumenteras, eller dokumenteras dåligt vilket ställer till problem. Ofta baseras 

nya provriggar på delar av existerande riggkonstruktioner. För att konstruera en sådan rigg 

och samtidigt ta hänsyn till det som kan utvecklas och förbättras i den riggen krävs en 

konstruktör som är insatt och har god kännedom om de provriggar som har konstruerats 

tidigare. För konstruktörerna innebär det här att man i praktiken frågar runt inom gruppen och 

samlar in erfarenheter. Det fungerar, men det kan finnas effektivare sätt att spara kunskapen 

och lärdomarna om förbättringsmöjligheter till kommande projekt.  

7.5 Chefingenjör och tekniskt ledarskap 

En orsak till att konstruktörerna hade svårt att definiera exakt vilka aktiviteter som tillhör 

konstruktionsarbetet och inte var att de ibland har olika roller. Som konstruktör är man ibland 
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uppdragsledare och ibland konstruktör i en projektgrupp. Då arbetsrollerna varierar känner 

konstruktörerna ibland en förvirring kring vad som förväntas av dem i vilken situation.  

En av framgångsfaktorerna bakom lean produktutveckling som lyfts fram av bland annat 

Khan et al. (2013) är Toyotas Chefingenjörer. Det är ingenting som man arbetar med inom 

riggkonstruktionen på Scania. Dock verkar det inte heller vara något de saknar, här frångår 

riggkonstruktionsprocessen alltså teorin. Då riggkonstruktion sker i en lite mindre och mer 

begränsad skala än tillexempel ett fordonsprogram så har alla som är involverade i processen 

en ganska bra bild av helheten och vet de andra gruppernas ansvar och hur de är beroende av 

varandra.   

7.6 Sammanfattning av diskussionen 

De flesta av de i teorin beskrivna framgångsfaktorerna återfinns i riggkonstruktionsprocessen. 

Grupperna är vana att arbeta parallellt, även om konstruktörerna också upplever en ett behov 

av förbättring på området framför allt för att för att minska tiden för samordningen. Under 

kartläggningen framkom en tydlig kundfokusering framför allt mot riggkonstruktionens 

huvudkund, även om andra intressenters intressen ibland glömdes bort eller 

underprioriterades. Att kunskap är centralt i processen var också tydligt och det sker hela 

tiden ett utbyte av kunskap och idéer både mellan konstruktörerna inom UTTD och med 

kringliggande grupper. Ständiga förbättringar är också närvarande genom processen, vilket 

också var en av bakgrunderna till detta examensarbete. Däremot arbetar man inte med 

chefingenjörer och tekniskt ledarskap på samma sätt som på Toyota, men det är inte heller 

något man saknar. Av de fem framgångsfaktorer som Khan et al. (2013) hade identifierat 

stämmer alltså alla utom chefingenjör och tekniskt ledarskap överrens med konstruktörernas 

uppfattning om processens förbättringsmöjligheter.  
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8 Analys 

Nedan följer en analys av kartläggningsarbetet, modellens utformning och processens 

utvecklingsmöjligheter. 

8.1 Kartläggningsarbetet 

Kartläggningsarbetet följde en metod som baserades på teori från Ljungberg et al. (2001), 

Melan (1993) och Liker (2009).  Svårigheten låg i att riggkonstruktionsprocessen inte går att 

observera från sidan så som tillexempel produktionsprocessen.  För att hantera det 

genomfördes individuella intervjuer för att låta var och en av konstruktörerna beskriva sin 

process utan att påverkas av kollegors åsikter. Detta kombinerades också med gruppintervjuer 

och en workshop för att ge en djupare bild och diskussion mellan konstruktörerna om vad 

som är riggkonstruktion.  Att förlita sig på intervjuer och beskrivningar av processen ledde 

fram till andra utmaningar så som svårigheten att beskriva en kreativ process. Det hanterades 

genom att öka djupet i diskussionerna och att arbeta fram och tillbaka med modellen tills alla 

kände att den representerade deras arbetsprocess. 

Resultatet av kartläggningsarbetet blev en processmodell som visar hur arbetet går till idag.  

Modellen visar hur konstruktörerna gemensamt har kommit fram till att arbetet ser ut, men 

samtidigt har var och en sina egna småknep och aktiviteter de gör som inte berör alla.  Det är 

svårigheten med denna typ av kartläggningsarbete, där man till stor del får utgå från det som 

deltagarna säger att de gör. Det finns en risk att modellen bara beskriver ett tillrättalagt läge, 

eller en medelväg av alla individers egna processer. Under kartläggningsarbetet framgick att 

alla på gruppen inte var helt ense om hur arbetsprocessen gick till, även om gruppen tillslut 

enades kring en process. I det fallet finns en risk för att man ger en mer tillslätad bild med de 

aktiviteter som man vet ska ingå, men som kanske inte speglar det man faktiskt gör. Detta 

riskerar att leda till att processmodellen kanske inte representerar den verkliga 

arbetsprocessen, och därför inte känns relevant att följa eller använda för att utveckla 

processen.  Samtidigt är det en styrka i kartläggningsarbetet att konstruktörerna faktiskt har 

diskuterat och enats kring hur processen ser ut.   
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8.2 Modellens utformning 

Då syftet med modellen var att fungera som stöd under konstruktionsarbetet var det viktigt att 

den var lätt att förstå, därför är den relativt avskalad och enkel. Det gör också att detaljer har 

valts att inte tas med. Detaljeringsnivå och vad som inte har ansetts nödvändigt att ha med 

bestämdes till viss del av mig som modelldesigner. Precis som Curtis et al. (1992) hävdar 

innebär detta att modellen har präglats av mina åsikter och det jag tyckt vart viktigt. För att 

undvika detta i största möjliga mån har allt som rör vilka aktiviter som ska vara med 

diskuterats både mellan konstruktörerna och mellan mig och den enskilda konstruktören.  Den 

enkla modellen har också kompletterats med en processpecifikation och beskrivningar av 

varje delprocess, samt länkar till var man hittar de dokumentmallar som finns.  

På Scania utgår mycket av arbetet från standarer och rutiner, men under intervjuerna framgick 

att de inte alltid följs. En orsak till att många rutiner och standarder inte används, är att många 

anser att de inte riktigt behövs för deras skull. Standarder är bra för andra, men tittar man till 

sig själv anser många att det inte behövs. En annan orsak, är att många inte vet om att det 

finns, för att de har glömt bort det eller för att informationen om det inte har nått fram.  

Tydligt under intervjuerna var att det finns ett sätt som man ”borde” göra saker på, som de 

flesta är överrens om.  Men att många, framför allt om man har arbetat lite längre ofta frångår 

det och tar genvägar.  Det försvårar till exempel om man skulle vilja klocka 

riggkonstruktionsprocessen i framtiden, då de flesta kanske inte arbetar så som man säger. 

Det ställer också till problem när det kommer in nya personer till gruppen som ska lära sig att 

arbeta enligt deras rutinger. Dessa genvägar är ofta svåra att förklara och beror mycket på 

situation till situation på ett sätt som man lär sig med erfarenhet.  Dessutom så kan det vara så 

att det ibland blir fel då man glömmer något eller slarvar, det kan framför allt bli fallet om det 

är en konstruktion som är komplex eller berör många personer.  

Det finns många dokument och rutiner att följa, men ett vanligt problem är att inte alla vet om 

vad som finns och hur man hittar det. En konstruktör beskriver: ”Som det här med 

principschema… det finns ju ett ganska ordentligt dokument. När jag väl hittade det, det fick 

jag ju ganska fort i och med att jag frågade. Då var det någon som hade det utskrivet som jag 

fick, där står det ju då väldigt tydligt vad man ska göra”. Frågar man inte är risken stor att 

man gör fel eller lägger ner mer tid än nödvändigt på något som det finns rutiner till.  
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Kartläggningen och införandet av en processmodell är första steget i att lösa dessa problem. 

Genom processmodellen får konstruktören hjälp och stöd för att hitta relevanta dokument och 

riktlinjer. Men det behövs även fortsatta studier och fastlagda riktlinjer kring vad som ska 

dokumenteras och hur.  Det finns också en risk med denna modell, att alla enas om att det är 

så här konstruktions arbete går till men sedan följer var och en sina egna genvägar. Det 

viktigaste för att undvika detta är kanske att se till att modellen och checklistorna alltid är 

uppdaterade, så att processen blir korrekt för de som faktiskt följer modellen. Under 

gruppintervjun sas: ”Det är viktigt att det här blir ett verktyg som man har hjälpa av, vi har ju 

granskningsrutiner och rutiner för ditt och datt. Vi har hur mycket som helst. Det är ingen som 

tittar på det över huvudtaget. Det är ju bara en ren skrivbordsprodukt som ingen bryr sig om 

egentligen. Som den är nu då idag.” 

8.3 Förbättring av riggkonstruktionsprocessen 

Även om den skapade modellen medför en standardisering av den övergripande 

arbetsprocessen visar kartläggningen på ytterligare förbättringsmöjligheter när det gäller 

detaljer så som dokumentering och samordning. Genom att införa standardiserade arbetssätt 

på dessa områden kan man förenkla och förbättra kommunikation och underlätta för framtida 

arbete. Nedan följer en beskrivning av hur rutiner för dokumentering och samordning kan 

utveckas. 

Under beskrivningen av förbättringsmöjligheter bör det poängteras att huvudsyftet med detta 

examensarbete var att kartlägga och visualisera riggkonstruktionsprocessen. Även om 

förbättringsmöjligheter har identifierats med utgångspunkt i kartläggningsarbetet och lean 

produktutveckling, bör läsaren vara medveten om att närmare studier på just 

förbättringsmöjligheter bör undersökas vidare innan generella slutsatser dras.  

8.3.1 Rutiner för dokumentering 

En stor del av konstruktionsarbetet kretsar kring att ta fram dokument av olika slag, både för 

gruppens skull i framtiden och för att kommunicera med andra grupper och kunden. 

Svårigheterna kring dokumentation rör både formuleringen av dokument, och rutiner för 

sparande så att relevanta dokument även kan hittas i senare skeden. 

Flera av konstruktörerna ansåg att mycket av det som dokumenteras inte fungerar så som det 

är tänkt. Ett exempel som togs upp var bruksanvisningar, som skrivs på ett sett som passar en 
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som är insatt i konstruktionen, men inte den som ska läsa bruksanvisningen och använda 

riggen i slutändan.  

Det framkom också att mycket information som behövs och används av konstruktörerna 

själva inte dokumenteras, eller dokumenteras dåligt vilket ställer till problem. Ofta resulterar 

dåligt dokumenterade beslut och val att arbeten och utredningar görs om för att man inte kan 

lita på resultatet. Ett exempel som togs upp är om ett riggprojekt pausas under en längre tid 

för att sedan tas upp av en annan konstruktör, i dessa fall är beslut som har tagits rörande till 

exempel val av leverantörer så dåligt dokumenterade att arbetet görs om för att säkerställa att 

det blir rätt beslut. Att en motivation till beslutet finns dokumenterat skulle därför spara 

mycket tid.  

Scania har många projektmallar och mallar för hur arbetet ska genomföras. Dock är det ofta 

på en relativt översiktlig nivå. Stor del av konstruktionsarbetet sker i huvudet på 

konstruktören, som en iterativ process där kunskaper från tidigare används för att a fram en ny 

rigg.  Denna arbetskunskap som också Kalpic och Bernus (2002) diskuterar tar många år att 

bygga upp och liknar till karaktären underförstådd kunskap, vilket gör att den kan vara svår 

att beskriva. Här finns dock processmodellen till hjälp då den kan fånga de delar av 

arbetskunskapen som går att formalisera. 

Mycket arbete sker i iterativa loopar som tar processen framåt i små steg.  Oftast bygger varje 

provrigg till viss del på tidigare riggar. Konstruktionen tar därför inte stora utvecklingshopp 

som det kan göra under andra produktutvecklingsarbeten, utan det görs små förfiningar på det 

man gjort tidigare.  Kunden kan kravspecificera att den vill ha en kopia av en rigg, men som 

konstruktören vet också att den förra riggen hade brister som går att förfina.  I det fallet gäller 

att kopiera en rigg, men med förändringar som gör den bättre.  Dessa förbättringsmöjligheter 

är relativt dåligt dokumenterat och det blir därför en utmaning om en konstruktör ska kopiera 

en rigg eller delar av en rigg som han/hon inte själv har erfarenhet ifrån. Lösningen blir oftast 

att prata med kollegor och kolla igenom den dokumentation som finns.  Detta gör 

organisationen känslig för de personer som arbetar, och framför allt när de slutar.  

8.3.2 Samordning 

Riggkonstruktionsmekaniken är inte en isolerad del och stor del av arbetet måste därför 

stämma överrens med andra gruppers arbete.  För att åstadkomma en provrigg behövs en bra 

samordning mellan grupperna, men utan att den tar för mycket tid från konstruktionsarbetet.  
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De flesta konstruktörerna upplevde att samordningen grupper emellan fungerade relativt bra, 

framför allt de som satt samlokaliserade i större projekt. Däremot ansåg de flesta att tiden för 

att samordna tar alldeles för mycket tid från konstruktionsarbetet, framför allt för att mycket 

av samordningen sker genom möten. Detta kan jämföras med Toyota där man inte 

samlokaliserar folk, utan samarbetar skriftligt och bygger kompetensen inom vardera 

funktionen. Under kartläggningen framkom bara positiva sidor med att arbeta samlokaliserat, 

men det kan vara något att titta närmare på i någon annan studie. För ett område där det finns 

brister är dokumentering mellan olika projekt eller uppdrag.  

8.4 Rekommendationer till UTTD 

Detta examensarbete är ett steg i arbetet att utveckla och förbättra riggkonstruktionsprocessen, 

men det är också ett arbete som gruppen själva måste fortsätta att diskutera, utveckla och 

förbättra sina rutiner och sin arbetsprocess.  

Som en fortsättning på detta examensarbete finns några rekommendationer för UTTD kring 

hur de kan gå vidare med sitt processarbete. Baserat på de identifierade 

förbättringsmöjligheterna kan det vara värdefullt att titta närmare på rutinerna för 

dokumentering, vad som dokumenteras, hur det dokumenteras och hur det sparas. 

Utgångspunkt för en sådan studie skulle vara vad syftet med varje dokument är och vem som 

är mottagaren och vilka som är mottagarens behov. Då riggkonstruktionsprocessen är 

beroende av många kringliggande grupper och det lyfte fram som ett av områdena med 

förbättringspotential vore det intressant att titta närmare på samordningen mellan grupperna. 

Framför allt skulle en studie kring hur samordningen mellan olika grupper fungerar, och om 

det går att förenkla och därmed effektivisera på något sätt, vara intressant och kunna resultera 

i stora förbättringar.  
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9 Slutsats 

För att uppnå syftet med detta examensarbete, att kartlägga riggkonstruktionsprocessen på 

UTTD och skapa en processmodell som visualiserar flödet för konstruktionsarbetet, 

genomfördes en litteraturstudie och en fallstudie. Som stöd användes följande 

forskningsfrågor: ”Hur ser riggkonstruktionsprocessen på UTTD ut?”, samt ”Hur kan man 

visualisera riggkonstruktionsprocessen, så att det både blir visuellt tydligt och användbart i 

det dagliga arbetet?”. Dessutom användes forskningsfrågan ” Hur kan 

riggkonstruktionsprocessen förbättras?” för att identifiera möjliga områden för förbättring av 

riggkonstruktionsprocessen.   

Litteraturstudien resulterade i en metod för kartläggning av processer. Studien visade också 

att forskningen på processmodellering inte är speciellt välstrukturerad, men att Aguilar-Savén 

(2004) klassificerat de olika modelleringsteknikerna efter syftet med modellen och des 

förändringstolerans. Med hjälp av litteraturstudien kunde också ett antal framgångsfaktorer 

för lean produktutveckling identifieras.  Fallstudien utfördes på gruppen riggkonstruktion 

(UTTD) på Scania i Södertälje. Resultatet blev en processmodell som visualiserade 

riggkonstruktionsprocessen och som fungerade som stöd under konstruktionsarbetet, samt ett 

antal områden där processen kan förbättras. Dessa områden rörde framför allt standarder för 

rutinarbete så som dokumentering och samordning mellan grupperna involverade i 

riggkonstruktionsprocessen. 

I rapportens teoridel diskuterades svårigheterna i att formulera underförståddkunskap, något 

som märktes tydligt under kartläggningsarbetet. Rapporten stödjer därmed Kalpic och Bernus 

(2002) beskrivning av att det finns svårigheter med att formalisera och beskriva en kreativ 

process och den underförstådda arbetskunskap som konstruktörerna har.  I teoridelen 

diskuterades också chefingenjörer och tekniskt ledarskap som en framgångsfaktor för lean 

produktutveckling, vilket inte ges stöd av denna kartläggning. Övriga framgångsfaktorer 

stämde väl överens med konstruktörernas uppfattningar om processens förbättringar.  

9.1 Examensarbetets teoretiska och praktiska bidrag 

Examensarbetets teoretiska bidrag är en litteraturstudie som sammanfattar teorier kring 

processkartläggning och processmodellering. Det bidrar även med en fallstudie från en grupp 

som arbetar enligt en produktutvecklingsprocess i ett företag med relativt lång erfarenhet från 
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lean. Studien visar att även om företaget arbetar målmedvetet med processer och 

förbättringstänk finns det utmaningar när det bryts ned i mindre skala för en enskild person 

eller grupp. Utmaningarna handlade om att få den enskilde individen att både veta om och 

följa standarder, att kunna formulera endamålsenliga dokument och hitta dokument man själv 

behöver, samt att samordna med de andra grupperna utan att det tar för mycket tid. 

Vidare ger examensarbetet bidrag till samhällsdebatten genom att diskutera lean, som är ett 

allt mer populärt tanktesätt och en metod som implementeras på många företag i olika 

branscher. I detta examensarbete har lean diskuterats utifrån Toyotas grundprinciper och med 

utgångspunkt i produktutveckling. För praktiker kan examensarbetet även bidra med en 

diskussion kring processkartläggning och visualisering samt exempel på hur man kan 

kartlägga och visualisera en kreativ process. 

För Scania och UTTD har examensarbetet bidragit med en kartläggning av 

riggkonstruktionsprocessen, som tidigare var dåligt definierad.  Det har resulterat i en 

processmodell som är både visuellt tydlig och användbar som stöd för konstruktörerna i deras 

dagliga arbete, samtidigt som den fungerar som utgångspunkt för fortsatta 

processförbättringar. Examensarbetet har också gett en grund för kringliggande gruppers 

processutvecklingsarbete. Dessutom har examensarbetet utgjort starten till UTTD: s fortsatta 

förbättringsarbete, dels genom själva kartläggningen och genom de identifierade 

förbättringsområdena. 

9.2 Examensarbetets begränsningar 

Examensarbetet har några begränsningar.  Den största begränsningen kopplas till empirisk 

generaliserbarhet. Studien, som var av kvalitativ karaktär genomfördes på en grupp med 13 

medlemmar, vilket innebär att resultatet inte kan anses spegla åsikter hos alla som arbetar 

med produktutveckling. Gruppen på vilken fallstudien gjordes själva hade formulerat ett 

behov av en processmodell, dels på grund av att de ville förbättra sin process men också på 

grund av visualiseringskrav uppifrån i organisationen. Detta bör vägas in i examensarbetets 

resultat då det innebär en risk för att respondenterna slätar ut sin bild av arbetsprocessen och 

inte riktigt är ärliga i sin framställning av hur arbetet går till.  

Huvudsyftet med detta examensarbete var att kartlägga och visualisera 

riggkonstruktionsprocessen. Förbättringsmöjligheter identifierades under kartläggningen. 
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Men då fokus inte var direkt på att hitta förbättringspotentialer bör vidare studier göras för att 

dra generella slutsatser kring detta. Dessutom är förbättringsarbete något kontinuerligt som 

konstruktörerna på gruppen måste fortsätta att utveckla och förbättra.  

9.3 Framtida forskning  

Framtida forskning behövs för att utvärdera och utveckla de metoder som finns för 

kartläggning och visualisering av processer, tillexempel genom att utvärdera Aguilar-Savén: s 

(2004) ramverk. Det vore också intressant om framtida forskning fokuserade på hur förmågan 

att formalisera sin underförstådda arbetskunskap påverkar kartläggningsarbetet av 

kunskapstunga processer så som produktutvecklingsprocessen.  

Trots att lean är ett mycket utforskat område, och något som finns inom de flesta branscher så 

är forskningen på just lean produktutveckling inte speciellt utvecklad (Sobek et al., 1998; 

Khan et al., 2013). Vidare forskning för att undersöka lean produktutveckling, fram för allt på 

företag utanför Toyota, är därför ett annat intressant forskningsområde för att vidareutveckla 

diskussionen kring lean.  

För UTTD: s del bör framtida studier fokusera framför allt på rutiner kring dokumentering 

och samordning mellan de olika grupperna. Vidare studier för att identifiera och utvärdera 

ytterligare förbättringsmöjligheter kan även vara aktuellt.  

9.4 Sammanfattning  

För att sammanfatta behandlar detta examensarbete riggkonstruktionsprocessen på Scania.  

Fokus har varit att kartlägga och visualisera arbetsprocessen, samt att hitta 

förbättringsmöjligheter med utgångspunkt från lean produktutveckling. Resultatet blev en 

processmodell som visualiserar hur riggkonstruktionsprocessen ser ut idag, och som fungerar 

som stöd för konstruktören i sitt arbete. Dessutom resulterade examensarbetet i ett par 

områden där processen kan utvecklas och förbättras, framför allt rörande rutiner för 

dokumentering och samordning. Då detta inte var huvudsyftet för examensarbetet behövs 

vidare studier på området för att ytterligare analysera och utvärdera möjliga förbättringar.  
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Bilaga A 

Intervjufrågor individuella 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat på avdelningen? 

2. Vad är din roll? 

Avgränsningar 

3. Vad tycker du är startskottet för själva konstruktionsarbetet? 

4. Vad är resultatet av processen? (dokument, ritningar, rigg) 

5. Finns det andra intressenter för konstruktionen? 

Aktiviteter under konstruktionen 

6. Vilka är de viktigaste aktiviteterna när du ska konstruera? 

7. Vad behöver du för att genomföra dessa aktiviteter? 

8. Vad blir resultatet av aktiviteterna? 

9. Vilka andra aktiviteter ingår i arbetet? 

10. Vad blir resultatet av dessa? 

 

  



Intervjufrågor gruppintervjuer 

Processmodellen 

1. Varför vill ni ha en processmodell? 

2. Hur kommer processmodellen användas? 

Riggkonstruktionsprocessen  

3. Vad är syftet med processen?  

4. Vad är resultatet av processen? 

5. Vad är startskottet för processen? 

Kunden 

6. Vem är kunden? 

7. Vad är kundens behov? 

8. Finns det andra intressenter i processen? 

Aktiviteter  

9. Vilka aktiviteter görs under processens gång?  

10. I vilken ordning sker aktiviteterna? 

11. Vad behövs för att genomföra respektive aktivitet (input/inobjekt)? 

12. Vad är resultatet från respektive aktivitet (output/utobjekt)? 

 

Frågor workshop 

Modellen 

1. Hur skulle ni vilja att processmodellen användes?  

2. Hur borde modellen se ut för att passa det användningsområdet? 

Processens avgränsningar 

3. Vad mynnar processen ut i? (vad blir resultatet/leveransen?) 

4. Vem är det som tar emot leveransen? (vem är kund?) 

5. Vad behövs för att genomföra uppgifterna? (vilken input behövs?) 

6. Från vem kommer inputen? 

Processens aktiviteter 

7. Någon aktivitet som ni saknar, något som borde byta plats, eller utförs parallellt
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Processpecifikation 
Riggkonstruktionsprocessen, UTTD  

Nedan följer en övergripande beskrivning av processens syfte, objekt in, objekt ut, effekter, 

kunder och leverantörer. 

Syfte med processen 

Syftet med processen är att ta fram en provningsrigg för test av lastbilskomponenter. 

Starthändelse 

Starthändelse är att gruppen får ett uppdragsdirektiv alternativt via projektmodellen, gröna 

linjen, där kunden skriver ca en A4 vad den vill ha. Det är inte alltid det finns finansiering vid 

detta stadium och ofta hamnar uppdragen i kö hos UTTD.  När arbetsbelastningen börjar 

minska så ser gruppens chef till att ett nytt uppdrag plockas från kön. Är det ett projekt så 

bildas en projektgrupp, för supportärenden är det mer att börja konstruera direkt.  

Input  

Den input som behövs för att genomföra processen är: 

 Uppdragsbeskrivning 

 Förstudiedefinition 

 Användarkravspecifikation 

 Myndighetskrav 

 Standarder 

 BRS/TFP 

 Husmodell 

 Nödvändiga programvaror 

 Dokumentmallar 

 Tidigare konstruktioner och dokumentation kring dem 

  



Sluthändelse 

Processen slutar när riggen är installerad och färdig för att köra prov.  

Output 

Det fysiska resultatet av processen, tillsammans med kringliggande processer från UTTE och 

UTTI är en färdig provrigg.  Därutöver skapas en stor del dokument: 

 Layout 

 Konceptbeskrivning 

 Principschema 

 Funktionsbeskrivning 

 3D-modell 

 Prototyper 

 Simuleringar 

 Ritningar 

 BOM - lista (stycklista) 

 Riskanalys CE-dokumentation 

 Säkerhetslayout 

 Bruksanvisning 

 Underhållsinstruktioner 

 Garantitider 

 Reservdelslista 

 Relationshandling 

 Teknisk fil 

Intressenter 

För större projekt är kunden för konstruktionsprocessen projektorganisationen, som ansvarar 

för framtagandet av rigg som sedan levereras till provgruppen som testar lastbilskomponenter. 

Arbetar man med ett mindre uppdrag levererar man direkt till provgruppen.   Dessutom så är 

montörerna som ska montera riggen, och underhållsgruppen som ska underhålla riggen i 

framtiden kunder och får installationsunderlag respektive underhållsinstruktioner som output.  

Övriga intressenter är UTTE, UTTI och UTTP som arbetar på samma rigg, leverantörer som 

levererar delar till riggen, samt i inköp som ansvarar för inköp av dyrare produkter. Dessutom 

är UTTD själva intressenter när det kommer till att spara konstruktionsunderlag för framtida 

användning i nya riggar.  

Delprocesser 

Riggkonstruktionsprocessen kan delas in i fem delprocesser: Initiering, Koncept, 

Konstruktion, Inköp, installation & driftsättning, och Avslut. 
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Riggkonstuktionsprocessen UTTD 

 

 

 

 

 

 



MS In1 Godkänd förstudiedefinition
BP1 Start förstudie
MS F1 Godkänd kravspecifikation
MS F2 Konceptbeskrivning klar
MS F3 Godkänd projektdefinition

BP2 Start genomförande 
MS U1 Lagd huvudorder
MS U2 Design Review 100% klar
MS U3 Apparat och variabellista klar
MS U4 Valideringsplan fastställd

BP3 Godkänd konstruktion
MS I1 Godkänd Pre-Delivery Test
MS I2 Spänningssättning/Mediafyllning
MS I3 Takeover från leverantör
MS I4 Acceptansprovning godkänd- komplett 
provanläggning
MS I5 CE-märkt cell

BP4 Start provdrift
MS A1 Tillgänglighetsprovning klar och 
godkänd
MS A2 Påskrivet produktionsintyg
MS A3 Teknisk fil klar
BP5 Projektavslutat

Riggkonstruktionsprocessen UTTD

Restpunktlista

Riskanalys CE-modell

Layout

Principschema

Funktionsbeskrivning

Stycklista

Prototyper

Simuleringar

Ritningar

Förfrågningsunderlag Beställningsunderlag

Installationsunderlag Relationshandling

Underlag teknisk filAnvändarkravspecifikation

BOM-lista

Konceptbeskrivning

Kalkyler

Förfrågningsunderlag budgetoffert

3D-modell

Apparat- och variabellista

Säkerhetslayout

Underl. bruksanvisning

Garantitider

Reservdelslista

Underhållsinstruktioner

Användbara länkar

WRCE Wöhlerrigg CE-märkning

Anvisningar

KOTR Tekniska rapporter

KOAN Konstruktionsanvisningar

CASM Catia & SmarTeam anvisningar

Arbetsmiljöverket
SIS (Scanias e-nav)

Lagar, regler & krav

Scania arbetsmodell CE-märkning

Scania TFP

Checklist TFP-STC projects (i projektmapp)

Recommended makes

BRS (i projektmapp)

UTTP gröna- och röda linjen

Processer

Projektmappar
Uppdragsmappar

Arbetsmappar

BP1 MS-F1 MS-F2 MS-F3 BP2 BP3 MS-I1 MS-I2 MS-I3 MS-I4 MS-I5 BP4 MS-A1 MS-A2 MS-A3 BP5MS-In1

Generella milstolpar

MS-U1 MS-U2 MS-U3 MS-U4

Förstudie Utveckling Implementering Avslut

Initiering Kö

Initiering

Utveckling

BP0

Gröna linjen

Röda linjen
Implementering Avslut

LAB001

Uppstart Konstruktion ArkiveringBeredningssvarBeredning Vilar Tillverkning Installation DriftsättningFörstudieKö

Förstudie

Initiering Koncept Konstruktion Inköp, installation & driftsättning Avslut

Kravspecifikation

Checklista avslut.docx
//guran/Archive/UT/UTT/UTTD/WRCE
//guran/Archive/UT/UTT/UTTD/KOTR
//guran/Archive/UT/UTT/UTTD/KOAN
//guran/Archive/UT/UTT/UTTD/CASM
http://www.av.se/
https://enav.sis.se/?host=online.sis.se&uri=%2FDesktopDefault.aspx%3Ftabname%3DSok&tabname=Sok&legacyredirect=true
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=26872&docname=home
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=26483&docname=home
//Guran/Archive/STC/Laboratoriekoordinering/Projektprocessen Gröna Linjen/PAN/PAN003 Recommended_makes.doc
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=128487&docname=Home
//GLOBAL/DFS04/Technology_Dev/15_Projects/Rigg
//GLOBAL/DFS04/Technology_Dev/30_Maintenance/Rigg/Uppdrag
X:/Technology_Dev/30_Maintenance/Rigg/Uppdragsplanering/LAB001 Förvaltningsuppdrag.xlsm


WRCE Wöhlerrigg CE-märkning

Anvisningar

KOTR Tekniska rapporter

KOAN Konstruktionsanvisningar

CASM Catia & SmarTeam anvisningar

Arbetsmiljöverket
SIS (Scanias e-nav)

Lagar, regler & krav

Scania arbetsmodell CE-märkning
Scania TFP

Checklist TFP-STC projects (i projektmapp)

Recommended makes
BRS (i projektmapp)

UTTP gröna- och röda linjen
Processer

Projektmappar
Uppdragsmappar

Arbetsmappar

Länkar

LAB001

Initiering Koncept Konstruktion Inköp, installation & driftsättning Avslut

Checklista initiering

//guran/Archive/UT/UTT/UTTD/WRCE
//guran/Archive/UT/UTT/UTTD/KOTR
//guran/Archive/UT/UTT/UTTD/KOAN
//guran/Archive/UT/UTT/UTTD/CASM
http://www.av.se/
https://enav.sis.se/?host=online.sis.se&uri=%2FDesktopDefault.aspx%3Ftabname%3DSok&tabname=Sok&legacyredirect=true
http://inline.scania.com/scripts/cgiip.exe/WService=inline/cm/pub/showdoc.p?docfolderid=26872&docname=home
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KOAN Konstruktionsanvisningar
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Checklist TFP-STC projects (i projektmapp)

Recommended makes
BRS (i projektmapp)

UTTP gröna- och röda linjen
Processer

Projektmappar
Uppdragsmappar

Arbetsmappar

Länkar
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För att komma till 
processpecifikation och mer 

information, klicka här!

Aktivitet

Leverans

Input Visar input till riggkonstruktionsprocessen.

Visar aktiviteter som sker under riggkonstruktionsprocessen.

Visar leveransen från riggkonstruktionsprocessen och enskilda aktiviteter. I vissa fall sker leveransen från en aktivitet till 
nästa aktivitet i processen, och blir därmed input till den aktiviteten. I detta fall illustreras leveransen/inputen ändå med 
rosa färg. I de fall då en aktivitet till stor del består av att skapa ett dokument illustreras aktiviteten bara i forn av en 
leverans.

Illustrerar en iteration då aktiviteter upprepas och itereras fram och tillbaka tills ett tillfredsställande resultat har upp nåtts.

Checklista Till varje delprocess finns en checklista som beskriver varje aktivitet i lite mer detalj. I checklistorna är alla leveranser 
markerade med en rosa ruta, och i parantes bakom dokumentet står var det hittas. Tillexempel: (p) står för projektmapp 
och (S.CE) står för  Scanias arbetsmodell för CE-märkning. Länkar till dessa platser finns till vänster om checklistan.

Länkar
Varje sida innehåller länkar genom vilka det är möjligt att hitta de mallar, riktlinjer och dokument som behövs under 
arbetet.
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Teckenförklaring
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