
  



 
 

Sammanfattning 
Att kunna leva upp till de flesta kunders behov samtidigt som att vara i framkanten av dagens 

snabba teknikutveckling med effektiva tillverkningsmetoder där pengar och resurser sparas kan 

upplevas som väldigt utmanande. Företag strävar efter metoder som kan uppfylla alla de tre 

ovannämnda faktorerna. En metod som är ganska intressant inom ämnet kallas för 

produktplattformar. Produktplattformar är något som används inom olika industrier och för olika 

slutprodukter som bilar, verktyg, generatorer, grävmaskiner, surfplattor och många andra 

produkter. Användningen av produktplattformar innebär att produkter deriveras från en 

gemensam uppsättning av komponenter och tillverkningsprocesser. Produktplattformar kan 

alltså ses som en divergent metod vad gäller skapandet av produkter och värde till kunden. 

Avsikten är att etablera en skalbarhet och bandbredd genom en gemensamhet bland en 

uppsättning produkter. 

 

Med produktplattformar strävar man att uppnå produktvariation med så lite spendering av 

resurser som möjligt. På grund av dessa anledningar är produktplattformar relevant att ta 

hänsyn till från ett effektiviseringsperspektiv. Avsikten med detta arbete är att undersöka hur 

applikationen av produktplattformsbaserade produkter skiljer sig i olika företag och dessutom 

vilka eventuella möjligheter och utmaningar som uppkommer som konsekvens av 

plattformsarbetet. Syftet med arbetet är att analysera och belysa de nämnda delarna av ämnet 

för att öka förståelsen av produktplattformar. Mer specifikt behandlar denna studie vilka 

möjligheter och utmaningar som uppkommer vid användandet av produktplattformar i 

produktutvecklingsprocessen.  

 

Studien inleds med en litteratursökning om produktplattformar för att etablera en teoretisk grund 

att utgå ifrån. Sedan presenteras en kvalitativ studie i form av intervjuer med olika 

produktutvecklande företag som använder sig av produktplattformar. Intervjuerna ger en inblick i 

hur produktplattformar används i praktiken och utgör sedan en empiri att jämföra med den 

teoretiska datan som etablerats. Dessutom utförs en analys av den empiriska datan som 

återkopplar till den presenterade litteraturstudien. På sådant sätt utgör analysen en jämförelse 

av teorin och praktiken (empirin) så att slutsatser kan dras om vilka möjligheter och utmaningar 

som skapas med produktplattformar.  

 

Analyserna av resultaten jämför de kvalitativa studierna med den etablerade teorin där 

utmaningarna och möjligheterna med produktplattformar i näringslivet identifieras. Därefter 

diskuteras det även om varför resultatet blev som det blev och författarnas reflektioner av 

analysen. Slutligen sammanställs de slutsatser som kunde dras från den utförda studien. 

Slutsatserna som dragits med avseende på möjligheter är att resurser besparas, ett bredare 

kundspann skapas och att produktstödet förenklas. Slutsatserna med avseende på utmaningar 

visade sig vara hanteringen av entydigheten i ett projekt, kommunikationen och koordineringen 

mellan team, trade-off mellan bandbredd och skalbarhet av plattformen. Dessutom även 

ändringar i kundkrav, snabb utveckling av teknik och yttre parters påverkan som till exempel ett 

tillverkningsföretag som förser komponenter till en plattform.  

  



 
 

Förord 
Detta kanditatexamensarbete utfördes vårterminen 2018 av två studenter inom kursen MF131X. 

Ämnet produktplattformar valdes eftersom båda studenterna delade ett intresse för 

ämnesområdet och dess applikationer inom näringslivet.  

 

Vi vill tacka alla företag (ABB, Atlas Copco och Volvo) och rikta stor tacksamhet till de 

respondenter som tog sig tiden att ställa upp och svara på våra intervjufrågor. Vi vill också tacka 

våra handledare Gunilla Ölundh Sandström och Ingrid Kihlander som gav oss konstruktiv och 

insiktsfull feedback under arbetet.  

 

KTH Maj 2018, 

 

Noor Taki och Yasa Noralm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Innehållsförteckning 
1. Introduktion ................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ................................................................................................................................ 2 

1.3 Avgränsning .................................................................................................................... 2 

2. Teori ............................................................................................................................... 3 

2.1 Produktplattformsbegreppet och applikation .................................................................... 3 

2.2 Krav och utmaningar ....................................................................................................... 5 

3. Metod.............................................................................................................................. 8 

3.1 Litteraturstudie ................................................................................................................. 8 

3.2 Empiriska studier ............................................................................................................. 8 

3.3 Företag och respondenter ............................................................................................... 9 

3.4 Metodanalys .................................................................................................................... 9 

4. Empiri ........................................................................................................................... 10 

5. Analys .......................................................................................................................... 15 

6. Diskussion ................................................................................................................... 18 

7. Slutsatser ..................................................................................................................... 20 

7.1 Möjligheter ..................................................................................................................... 20 

7.2 Utmaningar .................................................................................................................... 20 

Referenser ......................................................................................................................... 22 

Bilaga 1 – Intervjuguide (svenska)  ..................................................................................... i 

Bilaga 2 – Intervjuguide (engelska)  .................................................................................. iii 

 

 



1 
 

1. Introduktion 

I följande kapitel introduceras produktplattformsbegreppet där även bakgrunden, syftet och 

frågeställningen presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 

Platforming är en effektivtetsmetod som används genomgående inom många olika företag och 

inom olika branscher. Definitionsmässigt anses användningen av produktplattformar (product 

platforming) vara konceptet att derivera flera produkter från en gemensam uppsättning av 

komponenter och tillverkningsprocesser [1]. Produktplattformar används inom exempelvis 

bilbranschen för att skapa en färdig produkt vars komponenter, design och produktionsprocess 

tar inspiration från några av de tidigare färdiga produkterna inom produktfamiljen i syfte att 

skapa något nytt [2]. Om bilarna Toyota Camry 2007 och Lexus ES 2007 analyseras enligt figur 

1 och jämförs så råder det ingen tvekan om att de holistiska designmetoderna för de två 

modellerna är likartade. Det är endast specifika delar som skiljer de olika modellerna åt [3]. Då 

Toyota äger Lexus är det möjligt för dem att använda produktplattformar i och med att båda kan 

produceras hos en gemensam tillverkningsstation av Toyota.  

 

 
Figur 1 Toyota Camry 2007 (vänster) och Lexus ES 2007 (höger) [16] 

 

Användningen av produktplattformar i form av produktfamiljer gör det möjligt att erhålla en 

produktvariation. Utöver det uppnås en operativ överlägsenhet i och med att utvecklingen av de 

olika produkterna inom plattformen blir mindre differentierad och därmed mer sammanhållen 

och gemensam [4]. Ohvanien och Hietkko påpekar dock även att skapandet av produktfamiljer 

med utgångspunkt från produktplattformar i sin tur är en tidskrävande, riskabel och komplex 

process. Trots detta lägger de tonvikt på att de långsiktiga fördelarna bland annat möjliggör 

flödet av inkrementella innovationer.  

 

Aljorephani och Elmaraghy menar däremot att värdet av en skalbar produktplattformsdesign 

(product platform scalability design approaches) blir avsevärt större då det möjliggör 

reduceringen av monteringskostnader [5]. De menar därmed att det erhålls snabbare respons 

mot ändrade kundbehov som i sin tur leder till hög produktvariation och operativ överlägsenhet.  

De menar även att konsumenters behov, krav och önskemål är dynamiska faktorer som ständigt 

förändras.  
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Detta påstås utgöra en del av utmaningen för företag som strävar efter hög produktvariation då 

produkter ständigt måste ändras för att möta kundernas efterfrågan. Konsekvenserna av detta 

blir att de ingående kostnaderna måste reduceras samtidigt som variationen måste öka. Detta 

kan uppfattas som motsägande om hänsyn inte tas till effektiviseringsmetoder som 

användningen av produktplattformar. 

 

1.2 Syfte 

Avsikten med detta arbete är att undersöka hur utvecklingen av produktplattformsbaserade 

produkter skiljer sig i olika företag och dessutom vilka eventuella utmaningar och möjligheter 

som uppkommer som konsekvens av produktplattformsarbetet. Dessutom är meningen att 

analysera och belysa de nämnda delarna av ämnet för att öka förståelsen av 

produktplattformar. Frågeställningen kan således sammanställas till nedanstående fråga 

 

● Vilka utmaningar och möjligheter uppkommer inom produktutvecklingen som 

konsekvens av arbetet med produktplattformar? 

 

1.3 Avgränsningar 

Fyra respondenter intervjuades där två från ABB, en från Atlas Copco och en från Volvo. En av 

respondenterna från ABB jobbade med produktplattformar inom mjukvaror medan resterande 

respondenter jobbade med hårdvaror. Samtliga respondenter hade ledande positioner inom 

ämnet produktplattformar.  
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2. Teori  
I detta kapitel introduceras den teoretiska grunden för produktplattformar med definitioner av 

centrala begrepp, metodik och utmaningar. 

 

2.1 Produktplattformsbegreppet och applikation 

Produktplattformar eller product platforming är ett begrepp inom produktutvecklingen som 

beskriver metoden att skapa flera produkter som delar samma tekniska grunder och 

tillverkningsmetoder men är tillräckligt differentierade från varandra på ett sådant sätt att de kan 

betraktas som olika produkter [10]. De potentiella följderna av detta är att kostnader som 

exempelvis tillverkningskostnader, lagerkostnader, servicedokumentation och även reservdelar 

minskas [11]. Avsikten med produktplattformar är att kunna nå ett så brett spann av kunder och 

kundkategorier som möjligt genom att anpassa respektive produkt i produktfamiljen till önskad 

kundkategori. Detta görs oftast genom att derivera en produkt från en gemensam plattform som 

har de differentierande egenskaperna som satisfierar den tänkta kundgruppen.  

 

En produkt som tillhör produktfamiljen kallas med andra ord för en produktvariant (product 

variant) [4]. Produktplattformar kan vara både fysiska och icke-fysiska. Ett tydligt exempel på 

applikation av fysiska produktplattformar kan ses i bilindustrin som GM, Toyota och Volkswagen 

Groups utbud av bilar. I Volkswagen Groups fall delar modellerna med Volkswagens märke 

drivsystem och andra komponenter med Audi-, SEAT- och Skoda-modeller som är bilmärken 

som ägs av Volkswagen Group. I fallet med bilar är komponenter som bland annat driv-, broms- 

och avgassystem de tekniska komponenterna som utgör plattformen som produkterna baseras 

på [8]. 

 

Icke-fysiska produktplattformar är exempelvis mjukvaror. För mjukvaror definieras en plattform 

enligt Buckle et al. som en samling artefakter (artifacts) där dessa artefakter i sin tur definieras 

som uteffekten av en delprocess från en domän [9]. Ett praktiskt exempel på en icke-fysisk 

produktplattform kan ses i Apples utbud av iOS-operativsystem till mobila enheter. Varje 

iteration av iOS bygger vidare på den etablerade basen från föregående utgåva där de nyare 

varianterna ses som en uppdatering till den äldre. I fallet med iOS utvecklas de fysiska och icke-

fysiska plattformarna parallellt där olika produkter som exempelvis iPod, iPad och iPhone delar 

samma mjukvara (iOS) men även den fysiska plattformen [7]. 

  

Definitionsmässigt kan en plattform utmärkas som de medel som en samling produkter har 

gemensamt. Dessa medel inkluderar: 

  

Komponenter – designen av de delar som produkten består av, de medel som krävs för att 

producera de nämnda delarna, formgivningen av kretskort och programvaror. 

  

Processer – de verktyg som krävs för att tillverka och montera komponenterna till produkter 

samt utformningen av produktionslinjerna och tillverkningsmetoder för att producera produkten. 

  

Kunskap – kompetenser inom design, applikationen av teknologier samt eventuella 

begränsningar, matematiska modeller, produktionsmetoder och evalueringsmetoder.  
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Människor och relationer – team, relationer mellan projektmedlemmar, relationer mellan team 

och övriga samt relationer mellan team och leverantörer. 

  

Tillsammans utgör dessa delade medel produktplattformen (product platform) [1]. 

 

I praktiska sammanhang inom exempelvis bilindustrin delas vissa delsystem eller komponenter 

mellan produkter i produktfamiljen. Dessa delsystem brukar antingen vara identiska mellan 

produkterna, ha mindre modifikationer eller vara helt unika [17]. Ett visualiserat exempel på 

applikation av produktplattformar i bilsammanhang kan studeras i figur 2 nedan. 

  

 
Figur 2 Det amerikanska bilföretaget GM:s Opel Mokka (vänster) och Chevrolet Trax (höger) 

där några av de gemensamma komponenterna är markerade i rött [20]. 

 

Fysiska produkter inom andra sektorer som konsumentelektronik använder principiellt liknande 

koncept som illustreras i figur 2. Tillverkare av exempelvis pekdatorer arbetar med liknande 

variabler vid differentiering av produkter inom produktfamiljen. Ett utdrag från en sådan 

differentieringsprocess kan studeras i figur 3 nedan. 
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Figur 3 Komponentlista för olika iterationer av en plattform för pekdatorer där produkterna (P1 

till P10) utgörs av olika komponenter (numrerade rader). Komponenterna är kryssmarkerade för 

respektive produkt i kolumnerna [18]. 

 

Den gemensamma plattformen som delas mellan pekdatorerna i ovanstående exempel och 

som åskådliggörs i figur 3 består av chassi (baksida och hölje), startknapp och styrenhet för 

pekskärmen. Dessa symboliseras i figuren där samtliga iterationer har de nämnda 

komponenterna kryssmarkerade. Resterande komponenter såsom moderkort, bildskärm och 

batteri etc. är att betrakta som variabler som justeras för att anpassa produkten till en viss 

kundkategori [5].  Plattformsbaserade produkter kan ha gemensamma tillverkningsstrukturer 

och processer. Detta innebär att produktionen sker på liknande sätt för alla produkter i 

plattformen och att antalet unika tillverkningsmetoder inte behöver användas [6]. Resultatet av 

detta anses vara minskade tillverkningskostnader [1].    

 

2.2 Krav och utmaningar 

För att kunna använda produktplattformar och utnyttja de positiva fördelarna krävs det att 

företag förhåller sig till vissa krav. Dessutom måste företagen bemöta eventuella utmaningar 

som uppstår som konsekvens av produktplattformsadaptionen. Det finns olika teorier och 

konsultfirmor som beskriver hur ett lyckat produktplattformsarbete kan gå till. Gemensamt bland 

dessa är dock att det finns många utmaningar i plattformsarbetet och att fallgroparna är många 

[8][22][23][24]. 
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En utmaning med implementeringen av produktplattformar är att få in flexibiliteten med 

produktfamiljerna i den tidiga fasen (front end) av produktutvecklingen. Detta bör göras för att så 

många produkter som möjligt kan deriveras från den gemensamma plattformen och nå ut till så 

många olika kunder som möjligt. Potentiella konsekvenser av en sen implementering av 

produktplattformar i produktutvecklingsfasen inkluderar längre produktutvecklingstider, högre 

kapitalkostnader och förlorade intäktsmöjligheter [8]. Bland de största utmaningarna är 

koordinationen mellan de olika avdelningarna i företaget. Exempelvis skall marknads-, design-, 

och tillverkningsavdelningar vara ense om vald kundgrupp, produktarkitektur respektive 

tillverkningsmetoder. Det är inte ovanligt att konflikter lätt uppstår gällande tidsramar och 

målsättningar till följd av en ovana bland avdelningarna att jobba med varandra.  

 

Den amerikanska konsultfirman PRTM beskriver att den gemensamma målsättningen bland 

grupperna är den primära grundstenen [8]. Rent generellt kan arbetet med produktplattformar 

anses som utmanade på grund av att det kan misslyckas på många olika sätt. Exempelvis kan 

företaget börja med plattformsarbetet utan att göra nödvändiga organisationella ändringar [22]. 

Dessutom kan defekter i gemensamma komponenter orsaka stor ekonomisk skada till den grad 

att en återkallelse blir nödvändig [23]. Delade komponenter bland slutprodukter med lägre 

respektive högre prisklass kan leda till kostnadsproblem då plattformen ska minimera kostnader 

samtidigt som att uppnå premiumpriser [24].  

 

Genom användandet av produktplattformar är avsikten att skapa en variation av produkter till en 

relativt låg kostnad. Produktvariationen möjliggör värdeskapande till olika kundprofiler medan 

stordriftsfördelarna erhåller lägre produktionskostnader. Denna variation som möjliggörs av 

produktplattformsarbetet tillåter även att produkter kan anta olika produktstrategier eller en 

balans av dessa. Inom företag används något eller några av de tre produktstrategierna. De tre 

produktstrategierna är operativ överlägsenhet, kundnärhet och produktledarskap. 

 

Operativ överlägsenhet är en konkurrenskraft och innebär att man med tillverkningsprocesser 

och med dess tillhörande maskiner producerar komponenter med en hög kvantitet, dock med 

relativt låg kvalitet. Dess standardiserade produktionstillvägagångssätt gör att man inte kan 

erhålla en bred variation i slutprodukterna. 

 

Den andra konkurrenskraften, kundnärhet, innebär att det produceras produkter med högre 

variation men med lägre volymer jämfört med operativ överlägsenhet. Detta på grund av att de 

högkvalitativa produkterna oftast är skräddarsydda och produceras således sakta och med stor 

försiktighet i syfte att erhålla den höga kvaliteten och de exakta kundönskemålen.  

 

Den tredje och sista konkurrenskraften kallas för produktledarskap. Här läggs det tonvikt på 

egenskap, funktion och kvalitet [15]. 
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Ett samband mellan de tre produktstragierna kan visualiseras i form av en graf enligt figur 4 

nedan. 

 

 
Figur 4 Graf som visar sambandet mellan de tre produktstrategierna [19] 

 

 

  



8 
 

3. Metod 

I detta kapitel redovisas och granskas metoderna med vilket arbetet genomfördes där även de 

företag som intervjuats beskrivs. Hela arbetet baseras primärt på kvalitativa studier utförda på 

fyra respondenter från tre olika företag. Detta för att få ihop ett verklighetsgrundat 

helhetsperspektiv och skapa en brygga mellan teori och praktik. Dessutom presenteras även 

tillvägagångssättet för litteraturstudien. 

 

3.1 Litteraturstudie 

Den teoretiska grunden till arbetet etablerades genom att relevanta artiklar, rapporter, böcker 

och andra vetenskapliga skrifter analyserades och sammanställdes. Källorna hittades 

huvudsakligen genom nyckelordssökningar i vetenskapliga publikationer och databaser som 

exempelvis Sciencedirect och Springer. En komplett lista med den litteratur och källor som 

använts i arbetet kan hittas i källförteckningen.     

 

3.2 Empiriska studier 

Den kvalitativa studien utfördes i form av intervjuer i valda företag som arbetar med 

produktplattformar i deras produktutveckling. Respondenternas roller i företagen valdes efter 

relevans till det behandlade ämnet sådan att deras roller och arbetsuppgifter inom företaget 

reflekterade den etablerade teorin. Intervjuerna strukturerades med hjälp av en framarbetad 

intervjuguide och utfördes av båda gruppmedlemmarna. De intervjuade personerna med 

tillhörande roller och företag återfinns i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1 - Översikt av de intervjuade respondenterna, företag och roller inom företaget 

Företag Roll Intervjukanal Intervjutid 

ABB Chefsingenjör inom 

hårdvara 

Telefonintervju 32 minuter 

ABB Produktchef inom mjukvara Telefonintervju 30 minuter 

Atlas 

Copco 

Chef på engineering inom 

research & development 

(forskning och utveckling) 

På plats i Atlas 

Copco, Nacka 

37 minuter 

Volvo 

Cars 

Senior manager, karross 

och luckor 

Telefonintervju 55 minuter 
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3.3 Företag och respondenter 

Samtliga företag var verksamma i Sverige med egenledd plattformsbaserad produktutveckling. 

 

ABB 

ABB är en världsledande aktör inom kraft- och automationsteknik som driver sin verksamhet 

både inrikes och internationellt. Med över 135 000 medarbetare i 100 länder drivs de fyra 

globala divisionerna som erbjuder lösningar inom el, automation, robotik och kraftnät. Genom 

att använda plattformsbaserad produktutveckling har företaget kunnat standardisera deras 

processer i en global skala [13]. 

 

Volvo 

Bilföretaget Volvo (Volvo Car Corporation) har sin verksamhet globalt men driver sin produkt- 

och plattformsutveckling i Göteborg. Med totalt 38 000 medarbetare och en årlig försäljning på 

570 000 bilar skapar Volvo ett värdeerbjudande som grundar sig på säkerhet, kvalitet och 

omtanke [12]. 

 

Atlas Copco 

Atlas Copco har kunder i 180 länder och driver sin produkt- och plattformsutveckling i Sverige 

för lösningar inom vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, 

eldrivna industriverktyg och monteringssystem [14].      

 

3.4 Metodanalys 

Intervjuguiden konstruerades och uppdelades med hänsyn till de teman som identifierades med 

hjälp av teoriavsnittet. Utgångspunkten för utformningen av intervjuguiden var att kunna få in 

tillräckligt med underlag för att besvara den formulerade frågeställningen. Innan första intervjun 

utfördes så redigerades och anpassades guiden för att få relevant information. Detta gjordes 

alltså för att skapa en validitet mellan empiri och eventuella analyser och tillhörande slutsatser. 

 

På liknande sätt så baserades litteraturstudien på vetenskapliga artiklar och skrifter. Genom att 

prioritera förstahandskällor för det teoretiska innehållet kunde validiteten stärkas. Vidare 

anpassades litteratur efter valt tema med hjälp av nyckelordsbaserade sökningsmetoder. Valet 

av respondenter gjordes vid två av fallen genom vidarebefordring av administrationsansvarig 

inom företaget. Ämnesområdet och de teman som intervjun skulle handla om presenterades då 

först till administrationsansvarig som sedan valde relevant person som var kvalificerad att svara 

på frågorna. Denne återkom sedan med kontaktuppgifter till respondenten inklusive position 

inom företaget.  

 

Vid de andra två fallen skedde liknande hänvisningar till relevanta personer. Ena hänvisningen 

gjordes då av en person verksam inom företagets forskning och utveckling medan den andra 

hänvisningen gjordes av kursens handledare.  Respondentens roll kunde sedan återkopplas till 

den litterära och teoretiska grund som etablerats för att på ett sätt verifiera och bedöma om 

personen var relevant. Detta för att ytterligare höja validiteten. Två av intervjuerna gjordes även 

på samma företag, ABB. Anledningen var att kunna få ett flersidigt perspektiv inom företaget för 

att sedan identifiera skillnader och likheter inom samma verksamhet.  
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Respondenterna från företaget var då från olika avdelningar och hade olika roller. Ena 

respondenten inom företaget ABB jobbade med mjukvaruplattformar medan den andra 

arbetade med fysiska plattformar. Eftersom det i teorin etablerats en länk mellan mellan fysiska 

och icke-fysiska plattformar inkluderades respondenten från mjukvarusidan för att potentiellt 

hitta länkar och skillnader mellan fysiska och icke-fysiska plattformsarbeten.      

 

Totalt gjordes fyra intervjuer varav tre skedde via telefonsamtal och en skedde på plats inom 

företaget. Samtliga intervjuer spelades in digitalt (med tillstånd) för att sedan kunna konsulteras 

och möjliggöra en ordagrann transkribering. Under intervjuerna verifierades att informationen 

uppfattats rätt genom att stämma av svaren med respondenten. Vid ett av fallen kontrollerades 

och validerades hela den transkriberade intervjutexten genom att den sändes till respondenten 

via elektronisk mejl efter önskemål. Reliabiliteten kunde på sådant sätt säkerställas. En av 

intervjuerna utfördes på engelska varför intervjuguiden även återfinns i engelskspråkig version. 

Denna baserades helt på den svenska versionen för att undvika avvikelser och inkonsekvens.  

 

Telefonintervjuerna och den intervju som skedde på plats hade samma upplägg och följde 

samma intervjuguide. Den märkbara skillnaden var att respondenten kunde exemplifiera och 

demonstrera sitt svar med hjälp av fysiska och visuella element. Dock var det endast ett 

specifikt fall då en fysisk exemplifiering gjordes på plats då de flesta exempel uttrycktes verbalt. 

Eftersom ämnet med produktplattformar primärt är teoretiskt bedömdes distansintervjuerna inte 

ha signifikant påverkan på förmedlingen av informationen och ansågs således ej som någon 

större begränsning.       

 

Företagen var internationella och verksamma inom olika branscher och områden. På grund av 

storleken av respektive företag (internationell nivå) hade de flera expertisområden och 

branschinriktningar. Resultaten är således baserade på respektive respondents position inom 

sin enhet och erfarenhet på verksamheten.  
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4. Empiri 

Den data som införskaffades vid intervjuerna sammanställdes och kan studeras nedan. 

Innehållet är ordnat efter de teman som presenterades i teoriavsnittet och intervjuguiden. 

Samtliga respondenternas svar sammanställdes sedan inom respektive tema i ett jämförande 

upplägg. 
 

Produktplattformsbegreppet 

De studerade företagen hade olika syn på produktplattformar. Inom Volvo används 

produktplattformar för att uppnå skalfördelar och för att kunna återanvända de investeringar 

som gjorts i processer, utrustningar, verktyg och även utvecklingskostnader. Senior managern 

menade att en stor andel av produkter görs i en gemensam plattform eller moduler för att 

slutligen kunna erbjuda kunden en produkt med unika egenskaper. Atlas Copco lade tonvikt på 

att plattformar innefattar produkter som hänger nära varandra med gemensamma moduler och 

komponenter. 

 

Hos ABB:s hårdvaruavdelning förväntas produktplattformarna ha den mest optimala balansen 

mellan operativ överlägsenhet, produktledarskap och kundnärhet. Dessutom lade 

produktchefen i ABB:s mjukvaruavdelning till att plattformar är olika arkitekturer och ses 

egentligen som strukturer för produkter som skall byggas. 

 

Applikation av produktplattformar 

Olika system av en viss produkt har även plattformar exempelvis för Volvos bilar var det 

golvplattform, lås, dörrhandtag, växlar, motorer etc. Exempel på existerande applikationer av 

produktplattformar hittades exempelvis i Volvos bilmodeller som XC90, S- och V90, XC60 och 

V60. I just det fallet delade modellerna samma golvplattform och innehade en form av 

commonality - det vill säga en gemensamhet i form av gemensamma komponenter. 

 

Exakt när applikationen av produktplattformstänket kommer in i bilden beskrevs olika av 

respondenterna. Senior managern på Volvo förklarade att plattformarna skulle vara minst ett år 

före bilprojekten och menade då att plattformskomponenterna ska vara i datorsystemet ett år 

före ett bilprogram. Antaganden om hvuvudbasmått och huvudfunktioner görs då vid 

plattformsutvecklingen och med att bilarna ännu inte konceptualiserats. Vidare tillades att 

plattformarna måste vara förberedda för framtida funktionaliteter som mekaniska egenskaper, 

hur mobilen ska vara uppkopplad till bilen, självkörande egenskaper etc.  

 

Chefsingenjören på ABB lade tonvikt på att plattformstänket måste beaktas under hela 

produktens livscykel. Produktchefen på ABB påstod däremot att plattformstänket endast 

appliceras i början och förklarade vidare att plattformen för dem är primärt hur modulerna 

kommunicerar med varandra.  FoU-chefen (Forskning och Utveckling) på Atlas Copco lyfte upp 

hur arbetet skedde parallellt med marknadssidan för att ta fram planer för produktplanering. 

Vidare beskrev han hur FoU-avdelningen jobbar med att bädda för produkterna genom att 

plattformar antingen är klara eller påbörjade innan man börjar prata om produkten.  
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Om det är en produkt som kräver en ny plattform så blir det ett större jobb och eftersom 

marknadssidan blickar fem år framåt så måste de jobba proaktivt med att anpassa plattformarna 

till de planerade produkterna. 

 

Utvecklingsprocessen 

Anledningarna och de drivande faktorerna till plattformsutveckling sammanfattade senior 

managern på Volvo till sparande av resurser. Han sammanfattade det till att “det hela bygger ju 

på business så sparar du på resurserna så sparar du på pengarna”. Mer detaljerat talade han 

om hur plattformsfri bilutveckling inte resulterar i de skalfördelar som plattformsutvecklade bilar 

erhåller. Om varje bil görs helt unik måste alla ingående komponenter testas och prövas för 

varje bilmodell vilket påstås kräva enorma resurser. Om istället en plattform används kan då 

exempelvis det lås som det lagts resurser på, utvecklats och testats återanvändas i nästa bil. 

 

Teknikändringen sades på Atlas Copco vara den mest betydande drivkraften för 

plattformsutveckling. FoU-chefen talade däremot om hur utvecklingen av tekniken och även 

ökade krav spelar en viktig roll för att driva plattformsutvecklingen. De ökade kraven har sitt 

ursprung i kundvärden som exempelvis lättare maskin, mer avancerad mjukvara etc. På Volvo 

utgörs det mesta av konkurrens- och kundbehovsanalyser som tillsammans är utgångspunkten 

för utvecklingen av system, komponenter och tekniska lösningar.  Samtidigt menade han att det 

viktigaste är att de gör rätt produkter som skapar mest värde för kunden. 

 

Kommunikation och koordinering 

Konflikter sades i Volvo uppkomma i systemtekniska sammanhang. Plattformen är oftast 

uppdelad i olika delsystem där olika grupper har ansvar för olika delsystem och ibland uppstår 

det prioriteringskonflikter mellan dessa grupper och delsystem. Det handlar då oftast om att ett 

delsystem inkräktar på ett annat delsystem eller går över de satta parametrarna för plattformen 

för att möjliggöra en funktionalitet. Vid det laget diskuteras problemen i olika forum och dialoger 

i syfte att hitta en kompromiss (trade-off). Trade-offen innebär då att delsystemen kompromissar 

och överväger att prioritera det beslut som gynnar plattformens flexibilitet.    

 

En annan typ av konflikt var kommunikationssvårigheter. ABB:s produktchef tog upp ämnet om 

att kravhantering och definition av krav är de viktigaste sakerna man måste vara entydig om. 

Det fanns alltså oändligt antal sätt att missförstå krav baserat på vad man har för bakgrund, 

utbildning och erfarenhet. Han menade då att det var bra att projektledaren tar beslut och är 

bestämd som person. Chefsingenjören var mer inne på konflikter rent processmässigt. Dessa 

kan ske i sådana fall där man hamnar under sin ansatta KPI-faktor (Key Performance Indicator). 

Detta kan bero på att man hamnar under sitt kostnadsmål eller att man har en dålig tid till 

marknad (Time to Market). 

 

I fråga om när konflikterna uppstår så delade Volvo och ABB samma åsikt där de oftast sker vid 

början av projekt då det stäms av hur man ska identifiera och hantera informationen man fått för 

att definiera mål. I vissa fall kunde det ske vid senare skeden i projekt där det blivit 

dimensionsfel på grund av bristfällig kommunikation mellan avdelningarna.  
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De viktigaste lärdomar som dragits ur egen erfarenhet vid konflikter är att det först och främst 

måste finnas bra kommunikation mellan laget och att de bör ha en gemensam förståelse för 

plattformsmålet enligt Atlas Copco. FoU-chefen menade då att det är viktigt att alla avdelningar 

är med i de introducerande skedena av projektet för att få en fullständig förståelse för att känna 

sig bekväma. Sedan är det viktigt för respektive delsystem att ta avsteg när det är för helhetens 

bästa.  

 

Den personliga upplevelsen av de applicerade processerna i produktplattformsutvecklingen 

beskrevs vara olika hos respondenterna. Volvo beskrev att det är ett mycket komplext, 

konceptuellt och väldigt abstrakt jobb speciellt i den tidiga fasen av plattformsarbetet. Han tillade 

också att komplexiteten av arbetet har att göra med att man inte har all den kunskap och data 

som man lär behöva idealt sett. 

 

Möjligheter och utmaningar 

När det kommer till de största utmaningarna i arbetet med produktplattformar så talades det om 

olika saker. Senior managern på Volvo berättade från egen erfarenhet när Volvo ägdes av Ford 

och när de samarbetade med andra biltillverkare på global nivå. Mer specifikt talade han om 

utmaningen med att hålla plattformar gemensamt mellan olika biltillverkare eftersom de olika 

bilmärkena har egen kultur samt olika profil och syn på vad man ska uppnå. Han 

sammanfattade det hela med att “när man ska hålla plattformar gemensamt mellan flera brands, 

då börjar det bli stökigt”. Han menade också att han upplever arbetet som mycket enklare med 

den plattformen som han jobbar på nu eftersom de (Volvo) jobbar med den själva.   

 

En annan utmaning var den ständiga teknikändringen. Om man har en femårsperiod så påstod 

ABB:s mjukvaruavdelning att man över dessa fem år ska fokusera att bygga sin plattform 

parallellt med teknikändringen. Idén är då att ständigt titta på hur funktionaliteten kan förbättras 

med hjälp av dagens teknik istället för att försöka förutsäga vad som kommer att behövas om 

fem år när man börjar med utvecklingen under första året. Atlas Copco menade däremot att en 

stor utmaning ligger i implementeringen av elektronikkomponenter i deras plattformar. FoU-

chefen förklarade att eftersom deras produktplattformar förväntas ha en livslängd på tio år så 

blir det problematiskt när elektronikkomponenter som ingår i plattformen slutar tillverkas under 

plattformens livslängd. Komponenterna i fråga är processorer, kretskort, minnen etc.     

 

Dessa komponenter är inte enkla att bara sätta in i plattformen. Mer specifikt beskrev FoU-

chefen hur att “Inom elektroniken så byter man ut komponenter, minnen blir ju bättre, 

processorn blir ju bättre, men det är ju inte bara att stoppa in någon ny, det kräver ganska 

mycket omkonstruktion. Eftersom det är så lång tid, mycket av elektroniken som mobiltelefoner 

har nya varje år, vi har ju samma i tio år”. Han nämnde även hur de ibland varit tvungna att 

handla in komponenterna i fråga från diverse “spotmarknader” för mer än tio gånger det 

ordinarie priset. Atlas Copco nämnde vidare att man ska försöka jobba proaktivt då 

förutsättningar på marknaden kan ändras där vissa komponenters tillgänglighet kan minska 

markant. 
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Senior managern på Volvo sammanställde den största utmaningen med 

produktplattformsarbetet och talade om att det hela handlade om att hitta en optimal balans 

mellan bandbredd och skalbarhet. Han resonerade kring nackdelen med plattformsarbeten och 

talade om hur den “optimala produkten” inte kan skapas eftersom “man är låst där parametrarna 

är låsta”. Han återkopplade till avsikten med plattformsarbetet och menade att eftersom det hela 

handlar om att minimera investeringarna samtidigt som skalfördelarna nås så hade det 

egentligen gått att optimera produkterna mer om man hade haft helt “fria händer”. Han 

sammanfattade det som en kompromiss som måste göras i plattformsarbetet.  Han tydliggjorde 

även att bandbredden innefattade ökad funktionalitet det vill säga de egenskaper som de 

önskade lägga på olika deriveringar och att skalbarheten innefattade mer den geometriska 

datan.  

 

FoU-chefen på Atlas Copco talade även om att en unik produkt löper risken att förstöra 

plattformen. Han menade då att en helt unik produkt kräver att plattformen anpassas i stor 

omfattning till den produkten och gör den på sådant sätt mindre flexibel. 
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5. Analys 
Detta avsnitt behandlar analysen av empirin som grundade sig på de utförda intervjuerna. 

Dessutom formuleras svar på frågeställningen genom att återkoppla till den etablerade teorín. 

Liksom empiristrukturen jämförs företagens svar genomgående mot teorin och analyseras där 

identifierade mönster redogörs.    

 

Produktplattformsbegreppet 

Samtliga respondenter beskrev deras definition av produktplattformar i nära enlighet med 

Ohvaniens definition där produktplattformar bland annat utgör en bas för derivering av produkter 

och att nå olika kunder [4]. Dock lades tonvikt på olika aspekter och fördelar där det exempelvis 

i Volvos fall nämndes hur skalfördelarna och ekonomiska besparingarna var viktiga punkter 

medan Atlas Copcos ansåg att gemensamheten bland komponenterna och modulerna var 

viktigt. Robertson och Ulrichs fem avgörande faktorer för en produktplattform [1] kan identifieras 

i Atlas Copco och Volvos egenformulerade definitioner om vad produktplattformar betyder för 

dem men dock inte lika direkt för ABB:s hårdvaruavdelning.  

 

Chefsingenjören på hårdvaruavdelningen menade att produktstrategin och balansen mellan 

dessa var viktigt för dem att eftersträva. Produktstrategier är till skillnad från Robertson och 

Ulrichs fem punkter [1] mer att betrakta som på produktspecifik nivå som i sin tur, enligt 

Ohvanien, deriveras fram från en gemensam produktplattform [4]. Således kan det konstateras 

att ABB anser deriveringarnas differentiering som en betydande faktor för deras 

plattformsarbete och som den viktigaste delen. 

 

Produktchefen på ABB talade till skillnad från de övriga tre respondenterna om att plattformar 

utvecklades främst för att utgöra strukturer för produkter som skall byggas. Liksom för fallet med 

Apples operativsystem iOS till mobiltelefonerna iPhone så fungerar mjukvarorna på samma sätt 

för slutprodukterna i ABB:s fall. I ABB:s fall handlar det dock om industriella maskiner då deras 

verksamhet innefattar främst större produkter i relativ jämförelse med Apples 

konsumentprodukter som presenterades och översiktliggjordes i MIT Short Programs-

föreläsningen [7]. 

 

Utvecklingsprocessen 

David Robertson och Karl Ulrich talar om fördelarna som möjliggörs av att arbeta med 

produktplattformar rent processmässigt jämfört med vanlig tillverkning [1]. ABB:s 

mjukvaruavdelning menar å andra sidan att tekniken ändras ständigt och att det är därför man 

tar fram nya produktplattformar. Samtidigt menar de att det kan bli riktigt utmanande när 

tekniken ändras för snabbt. Elmaraghy et al. påpekade att skapandet av produktplattformar är 

ett bra sätt att uppnå variation som efterfrågas av kunder [6]. ABB:s hårdvaruavdelning och 

Volvo låter kunderna diktera variationerna av produkterna genom att lägga tonvikt på kunders 

efterfrågan och krav. Funktionaliteterna av en ny produkt byggs sedan upp med referens av 

kundbehoven. 
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David Robertson och Karl Ulrich menar även att användandet av produktplattformar är 

gynnande på det sätt att det skapas variation i produkterna samtidigt som kostnader för 

tillverkning och inköpande av komponenter minimeras [1]. En kedjereaktion uppstår då i form av 

att antalet unika komponenter minimeras så att man slipper behov av inköp av många nya 

komponenter vilket också minimerar administration och lagring av produkter. Detta förminskar 

resurser som annars skulle ha spenderats. Volvo nämner detta på ett väldigt likartat sätt, alltså 

är det bekräftat att spenderingen av resurser för produktutvecklingen minimeras om man 

använder sig av produktplattformar. 

 

Kommunikation och koordinering 

För Volvo och Atlas Copco gällde det att initiera plattformsutvecklingen innan 

konceptualiseringen av en produkt eller produkter. Detta är i sin tur en utmaning då man i 

Volvos fall är tvungen att göra antaganden om slutprodukterna (bilarna) som baseras på 

kundvärden innan produkterna ens konkretiserats. Det proaktiva arbetet som förs med att driva 

plattformsutvecklingen en bit innan utvecklingen av produkter på Atlas Copco kan på samma 

sätt ses som en utmaning. Det är just denna utmaning med att få in flexibiliteten med plattformar 

i tidigt stadium (front end) av produktutvecklingen som beskrevs av Bowman [8]. 

 

Robertson och Ulrich menade även att den största utmaningen med plattformsarbetet låg i 

koordinationen mellan avdelningarna där enighet om metodik, prioriteringar och mål var källan 

till konflikter [1]. Detta kunde verifieras som huvudutmaningen och källan till konflikterna mellan 

enheterna på samtliga företag. På Volvo talades det om uppkommande prioriteringsskillnader 

rörande funktionalitet och gränssnitt. Utmaningarna i arbetet mellan avdelningarna har sitt 

ursprung i delsystemsuppdelningen av plattformen där det hela tiden är ett beroende av 

intilliggande system. Dessutom sågs entydighet om målen som en viktig del inom samtliga 

företag, vilket även relaterar till PRTM, Bowman [8], Robertson och Ulrichs [1] föreskrifter om 

lyckad plattformsutveckling.         

 

Möjligheter och utmaningar 

En utmaning som senior managern på Volvo hade upplevt var under deras arbete tillsammans 

med andra biltillverkare på en global nivå. Utmaningarna upplevdes då i form av 

prioriteringsskillnader mellan de olika företagen. Just entydigheten som sammanbinder 

personer som arbetar på en plattform mot ett gemensamt mål är enligt amerikanska 

konsultfirman PRTM den primära grundstenen i hela produktplattformsarbetet [8]. Eftersom det i 

Volvos fall handlade om samarbete med företag och tillhörande bilmärken med annorlunda syn 

och varumärkesprofil så skapade det en svårighet att finna gemensamma målsättningar som 

enligt Robertsson och Ulrich är essentiellt för arbetet [1].  

 

Kontrasten av detta kunde märkas när senior managern påpekade att produktplattfromsarbetet 

upplevdes som enklare då det arbetades med plattformarna självständigt. Detta eftersom 

arbetet då sker naturligt inom företaget på företagets villkor för att realisera deras egna 

affärsplaner. Återkopplat mot Ulrich och Robertsson så minimeras de potentiella 

motsättningarna ju klarare entydigheten och gemensamheten är i arbetet. En annan utmaning 

som togs upp av Atlas Copco var att hantera utfasningen av elektronikkomponenterna som 
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ingår i plattformarna. För Atlas Copco var detta relativt unikt då deras plattformars livslängd 

påverkades av tillverkningsföretagets beslut, som i sin tur är en yttre part.  

 

Liksom FoU-chefens påstående kan konsekvensen av ett yttre beslut påverka plattformsarbetet 

till den grad att en omkonstruktion blir nödvändig. Dessutom nämndes de frambringade 

ekonomiska konsekvenserna då företaget vände sig till spotmarknaden för att köpa in 

elektronikkomponenterna för tio gånger högre pris. Eftersom arbetet med plattformar och 

deriveringar är länkade i en hierarki liksom pekplattorna som lyftes upp av Elmaraghy där 

plattformen styr produkterna så resulterar en ändring på plattformsnivå en motsvarande ändring 

på produktnivå [5].  

 

Utmaningen kan i sin kärna således beskrivas som påverkan som yttre parter har på 

plattformens potential och livslängd. Dessutom kan även de ekonomiska konsekvenserna av en 

sådan påverkan diskuteras. Livslängden som plattformarna hade i Atlas Copcos fall varade i 

ungefär tio år vilket kan återkopplas med FoU-chefens egna jämförelse med dagens 

mobiltelefoner. FoU-chefens påstående belyste dock möjligheterna som deras plattformsarbete 

frambringar i form av längre livslängd än mobiltelefonerna och nyanserade återigen att 

möjligheterna begränsas av tillverkarna av elektronikkomponenter (yttre parter). 

 

Senior managern på Volvos resonemang om utmaningen att finna balansen mellan skalbarhet 

och bandbredd och hur detta enligt honom relaterade till nackdelen med plattformsarbete kan i 

sin tur ses som gränsfallet mellan en utmaning och möjlighet. Att man går miste om vidare 

optimeringspotential för slutprodukterna är att betrakta enligt senior managern själv som en 

tradeoff. Plattformarbetets natur är att betrakta som en ständig kompromiss- och balansfråga. 

Detta kan verifieras i Mayer & Lehnerd teori om att plattformar utgör en bas för en samling 

produkter [10] för att sedan enligt Bowman idealt kunna derivera så många olika produkter för 

att nå ut till så många olika kunder som möjligt [8]. Utmaningen kan då sammanfattas som en 

specialiserings- och optimeringsfråga. 

 

Bland bilarna i Volvos sortiment fanns det gemensamma element att betrakta som commonality. 

Dessa var gemensamma komponenter som flera bilmodeller delade eftersom de i just det fallet 

hade samma golvplattform. Möjligheten som uppkommer på grund av denna commonality är att 

produktstödet för dessa bilmodeller förenklas då administrationen av antalet reservdelar 

minskar. Dessutom förenklas utbudet av servicedelar för kunderna i enlighet med Wickenberg 

et al. [11].         
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6. Diskussion 

När det gäller applikation av produktplattformar menar Atlas Copco att komponenter förbättras 

varje år. Detta innebär att om man har en produktplan på fem år föreligger risken att plattformen 

inte har de mest aktuella komponenterna i sin utveckling och i slutskedet. Man måste således 

hitta ett sätt där man kan parallellt bygga plattformen med skapandet av nya produkter, vilket är 

väldigt likt agil produktutveckling som var något som ABB:s mjukvaruavdelning nämnde. En 

utmaning med Volvos arbetssätt att skapa nya produkter kan vara att hantera snabbt 

utvecklande kundsegment som växer abrupt.  

 

För att få ut så många deriveringar som möjligt ur en etablerad plattform bör plattformstänket 

enligt Bowman redan appliceras i tidiga stadiet av produktutvecklingen [8]. Volvo syftade på att 

plattformarna ska appliceras redan ett helt år innan starten av produktutvecklingsprojekt. ABB:s 

hårdvaruavdelning var inne på att man hela tiden bör beakta produkplattformstänket. En fördel 

med Volvos tankesätt är att man har framförhållning men dock kan det samtidigt bli 

problematiskt för att produkten ännu inte har konceptualiserats. 

 

Ett exempel som är likt det Volvo gav om plattformar är att ett dörrhandtag kan utgöra en 

komponent i en plattform, där plattformen är själva dörren. Möjligheten här skulle exempelvis 

kunna vara att man kan skapa fler produkter ur dörrplattformen. Till exempel kan chassit vid 

sidan av bilen vara en produkt som skapas med hjälp av dörrplattformen. Utmaningarna kan 

potentiellt vara att det uppstår utmaningar med dimensioner till följd av prioriteringsskillnader 

mellan avdelningarna. 

 

Mats Engvall nämner tre produktstrategier som är svåra att uppnå simultant [15]. Utmaningen 

kan anses vara hur man kan uppnå alla tre produktstrategier på ett så optimalt sätt som möjligt. 

Det kan samtidigt skapas en möjlighet om man lyckas uppnå alla tre produktstrategier och 

följderna kan då bli att företaget blir lönsammare. I fall där man inte kan uppnå alla tre 

kundstrategier på ett tillfredsställande sätt kan man tala om trade-offs. Ska man prioritera 

operativ överlägsenhet mer än produktledarskap eller tvärtom? Detta kan anses bero på själva 

produkten och följaktligen kräva att man får anpassa retroaktivt. 

 

Det som senior managern på Volvo refererade till som källan till konflikter var att betrakta mer 

som motgångar och utmaningar att hantera snarare än strikt hostila personliga konflikter. 

Samtliga respondenter beskrev sina erfarenheter med konflikter på samma sätt som senior 

managern på Volvo. Liksom fallgroparna i plattformutvecklingsprocessen som beskrevs av 

Robertsson och Ulrich så grundar sig dessa så kallade konflikter mer i prioriteringsskillnader 

och resulterar i utmaningar som måste hanteras [1]. 

 

De olika företagen hade olika erfarenhetsgrundade åsikter om utmaningar i deras 

plattformsarbete. Medan de utmaningar som yttrades av senior managern på Volvo inte var helt 

principiellt åtskilda från det som uttrycktes av FoU-chefen från Atlas Copco och chefsingenjören 

på ABB så var helheten grundade i olika utmaningsformer. Dessa utmaningar var på ett eller 

annat sätt förankrade i utvecklingsprocessen eller kommunikationen och koordineringen mellan 

enheter.  
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Detta kan anses som teoretiskt förväntat i enlighet med bland annat PRTM, Robertson 

och Ulrichs forskning eftersom arbetet med produktplattformar kan misslyckas på många olika 

sätt och således upplevas som utmanande [1][8]. 

 

FoU-chefen på Atlas Copco tog upp den unika utmaningen där elektronikkomponenterna som 

användes i deras plattformar kunde fasas ut från tillverkning innan plattformen i sig hade nått sin 

livslängd. Konsekvensen av detta var att de ibland var tvungna att köpa in komponenterna från 

spotmarknader till avsevärt högre pris. Just de ekonomiska konsekvenserna som detta 

resulterar i är att betrakta som motsägelsefullt mot implementeringen av produktplattformar rent 

teoretiskt. Liksom Robertson och Ulrich definition så är användandet av produktplattformar en 

form av effektiviseringsmetod för att huvudsakligen bespara resurser. Att applikationen av 

produktplattformar skulle resultera i ett ekonomiskt tillbakadragande skulle således anses vara 

något negativt för plattformsarbetet [1]. 

 

På sådant sätt belyste Atlas Copcos utmaning med tillverkare av elektronikkomponenter ett 

problem som bör analyseras vidare. Först och främst bör relationen mellan tillverkare av 

komponenter som används i plattformen och plattformsutvecklande företag utforskas och 

utredas. Detta för att få insikt om sambandet mellan plattformens och de individuella ingående 

komponenternas livslängd. Insikterna kan sedan ligga till grund för att kunna dra slutsatser om 

hur plattformens livslängd synkroniseras med de ingående komponenternas livslängd. Hur sker 

arbetet mellan plattformsutvecklande företag och tillverkare av komponenter eller leverantörer? 

Hur hanteras livslängdsskillnader mellan tillverkare av komponenter eller leverantörer och 

plattformsutvecklare som använder dessa? 

 

Utsträckningen av konsekvenserna som uppstår på grund av yttre parter bör även analyseras 

och studeras. Liksom de följder som togs upp av FoU-chefen på Atlas Copco bör ytterligare 

konsekvenser utforskas för att kunna mäta magnituden och på sådant sätt relatera följderna till 

de potentiella fördelarna med produktplattformar.    
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7. Slutsatser 

Under följande avsnitt presenteras de slutsatser som dragits från arbetet. Mer specifikt besvaras 

syftet och frågeställningen som formulerades och presenterades i introduktionen.  

 

● Vilka utmaningar och möjligheter uppkommer inom produktutvecklingen som 

konsekvens av arbetet med produktplattformar? 

 

Frågeställningen kan ses som två delar, där ena delen behandlar utmaningar och den andra 

avser möjligheter. Nedan presenteras slutsatserna för respektive del.  

 

7.1 Möjligheter  

 

Sparandet av resurser: investeringar återanvänds och återinförs i 

plattformsutvecklingsprocessen. Helt nya komponenter och delsystem behöver inte tas fram 

från grunden då flera produkter delar samma komponenter och tillverkningskostnaderna 

minskas.  

 

Förenklat produktsstöd: för produkter med gemensamma plattformar förenklas 

servicehanteringen då samtliga produkter har samma reservdelar.  

 

Brett kundspann och olika produktstrategier: plattformen lämnar utrymme för de 

resulterande produkternas anpassning till olika kunder och kundgrupper. Produkterna kan på 

sådant sätt göras med utgångspunkt från olika produktstrategier. 

 

7.2 Utmaningar 

 

Entydighet: betyder att alla medlemmar som jobbar med ett projekt jobbar för att uppnå ett 

gemensamt mål. Det kan sägas att rätt saker ska prioriteras gemensamt. Utmaningen skapas 

när vissa medlemmar inte prioriterar samma mål eller har helt olika mål. Det händer oftast när 

olika företag jobbar med varandra.  

 

Kommunikation och koordinering mellan team: är en viktig beståndsdel i arbete med 

plattformar och generellt i projektarbete. När kommunikationen och koordineringen är bristande 

kan information missuppfattas och således leda till att det arbetas med fel saker. 

 

Kompromiss mellan bandbredd och skalbarhet: produkter har en begränsning vad gäller hur 

mycket de kan optimeras och göras unika eftersom de måste anpassas till plattformens 

parametrar. Det uppstår en optimeringsfråga och kan sammanfattas som en kompromiss mellan 

bandbredd och skalbarhet.      
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Ändringar i kundkrav och snabb utveckling av teknik: om ett projekt är halvvägs till att bli 

färdigt men kundkraven ändras så är produkten som utvecklades inte aktuell längre. På samma 

sätt existerar utmaningen med snabb utveckling av teknik och då gäller det för plattformen att 

framtidssäkra deriverade produkter. 

 

Yttre parter: kan vara ett tillverkningsföretag som förser komponenter för en plattform och kan 

således påverka plattformens livslängd. En kostsam omkonstruktion av plattformen kan vara 

nödvändig då yttre partens komponenter kan fasas ut och inte finns tillgängliga för inköp.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Formalia 

Informera om att respondenten kan vara anonym (vi uppger inte namn eller organisation i 

rapporten) 

Har vi tillåtelse att uppge ditt namn? 

Har vi tillåtelse att uppge företagets namn och din position inom företaget? 

Har vi tillåtelse att spela in intervjun för referens vid rapportskrivning? 

Inledande frågor om respondenten 

Vad har du för position inom företaget? 

Vad har du för arbetsuppgifter i företaget? 

Olika företag definierar och värdesätter produktplattformar olika. Vad betyder produktplattformar 

för er? 

Applikation av produktplattformar 

Hur använder ni er av produktplattformar i er produktutveckling? 

Skulle du kunna ge oss ett exempel på en produkt/produktfamilj som använt sig av en viss 

plattform (som du har varit med om)? 

Hur många deriveringar (produkter) har ni för den plattform du arbetar med? 

Vad styr hur många deriveringar (produkter) som ni gör från plattformar? 

Hur ofta kommer det ut ny derivata av plattformen? 

Hur länge har ni använt produktplattformar i er produktutveckling? 

Vilka metoder använder ni vid skapandet av en ny produktplattform (de gemensamma delarna)? 

Hur ser processen ut? (Rita?) 

Vilka avdelningar/funktioner är involverade? 

Hur upplever du att processen fungerar? 

Utvecklingsprocessen 

När applicerar ni platforming-tänket i produktutvecklingprocessen? 

Vad är anledningarna och de drivande faktorerna när ni skapar en ny produktplattform? 

Hur tycker du att produktens (=derivat) innovationsgrad påverkas av gemensam 

produktplattform? 

Vilka avdelningar är inblandade i de olika stadierna i PU-processen? 

Hur sker kommunikationen mellan de lokala avdelningarna? 

Hur sker koordinationen mellan de globala avdelningarna? 

Hur hanteras entydigheten (gemensamt mål) mellan/inom avdelningarna? 

Vilka typer av konflikter uppstår mellan/inom plattformarna? 

Hur ofta uppstår dessa konflikter? 

Vilka lärdomar har du dragit av egen erfarenhet vid dessa konflikter? (Vad tycker du är viktigt ur 

egen erfarenhet) 

Hur utvärderar ni en framtagen produktplattform? 

Vilka metoder använder ni i sådana fall? 

Hur tar ni till er denna utvärdering för fortsatt arbete inom plattformen? 

Hur jobbar ni för att utvärdera framtagningsprocessen av produktplattformar? 
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Värdeerbjudande 

Hur lång tid (från lansering till avveckling) är en produktplattform i bruk (hur länge den används 

inom företaget)? 

Möjligheter och utmaningar 

Vilka har de varit de största utmaningarna i arbetet med produktplattformar? 

Vilka svårigheter har du stött på (från egen erfarenhet)? 

Vilka lärdomar har du dragit nytta av från dessa erfarenheter? 

Vilka resultat har ni uppmätt av införda produktplattformar? 

Hur värderar ni dessa resultat? 

Vad har för- och nackdelarna varit med den produktens (exemplet ovan) plattformsprocess? 

Avslut 

•Vill du tillägga något? 

•Tack! 
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Bilaga 2: Intervjuguide på Engelska 
 

Formalities 

Inform that the respondent may be anonymous (we will respect anonymity by not giving up 

name or organization in the report) 

Do we have permission to use your name in the interview? 

Do we have permission to state the company's name and your position within the company? 

Are we allowed to record the interview for reference when writing a report? 

Initial questions about the respondent 

What is yout position within the company? 

What are your duties within the company? 

Different companies define and value product platforming differently. What do product platforms 

mean to you? 

The use of product platforms 

How do you utilize product platforms in your product development process? 

- Can you give us an example of a product / product family that used a particular platform 

(ideally from your own working experience)? 

How many derivatives (products) do you have for the platform you are working with? 

What controls how many derivatives (products) you make from platforms? 

How often are new derivatives of the platform released? 

How long has the company utilized product platforms in its product development? 

What methods do you use when creating a new product platform (the common parts)? 

- What is the process like? (Draw?) 

- Which departments / functions are involved? 

- How do you feel about the process? 

The development process 

When do you apply the platforming thinking in the product development process? 

- How do you think the product's (= derivative) innovation level is affected by a common product 

platform? 

Which departments are involved in the different stages of the PD process?- 

What is the communication like between the local departments? 

How is the coordination done between global departments? 

How is the unambiguity (common goal) managed between / within the departments? 

What types of conflicts occur between / within the platforms? 

How often do these conflicts arise? 

What lessons have you learned from your own experience in these conflicts? 

How do you evaluate a developed product platform? 

What are the reasons and the main factors for the creation of a new product platform? 

What methods do you use in such cases? 

How do you address this evaluation for continued work on the platform? For future projects?  

What are the key factors when evaluating the production process of product platforms? 

Value Offer 

What is the lifespan of a product platform – how long does it remain in use? 
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Aftermarket 

How do you plan the service management of all products within a platform (in the product 

development process)? 

What strategies do you have? 

Which spare parts are shared between all the products in the platform you are working with? 

Opportunities and challenges 

What have been the biggest challenges when working on product platforms (reference to 

example)? 

What kind of results have you measured from incorporating the product platforms in the 

products (from the example given)? 

What have been the pros and cons of the products’ platforming process? 

Finish line 

• Would you like to add something? 

•Thanks! 

 

 

 

 

 


