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ilindustrin har under det senaste decenniet präglats av en hårdnande konkurrenssituation. 
Traditionella bilnationer och tillverkare utmanas i allt högre utsträckning av nya aktörer. 

Dessutom har bilen blivit allt mer komplicerad i takt med att konsumenter ställer tydligare och högre 
krav. Mot denna bakgrund har produktutveckling blivit ett viktigt verktyg i strävan att behålla 
marknadsandelar. Denna rapport syftar till att utreda vilka kritiska faktorer som styr 
produktframtagning samt hur processen och organisationsstrukturen bör utformas med hänsyn till 
dessa faktorer.  

Arbetet baseras huvudsakligen på en kombination av litteraturstudier och intervjuer. Inledningsvis har 
tre olika teoretiska perspektiv - Concurrent Engineering, Agile Product Development och Lean 
Product Development System - identifierades som särskilt relevant för frågeställningen. Dessa har 
sedan efterhand kompletterats med en rad kvalitativa intervjuer – i syfte att tillhandahålla ett empiriskt 
perspektiv. Syntesen av detta material har avslutningsvis utgjort grunden för de slutsatser och 
rekommendationer som presenteras i arbetet. 

Kortfattat resulterade studien i följande:  

Kunden måste alltid sättas i första rummet för att produktframtagningen ska kunna resultera i 
konkurrensfördelar. Arbetet identifierar speciellt vikten av att samtliga inom organisationen – från 
ledning till enskild ingenjör – har en förståelse för kundvärde. Mot denna bakgrund bör företagen i 
högre utsträckning integrera sin målgrupp i det dagliga arbetet. Arbetet visar här att 
målgruppsstudier samt och en anpassad kompetensbas är två viktiga metoder för att identifiera och 
säkerställa kundvärde i sina produkter. Vidare visar arbetet att produktframtagningsprocessen inom 
bilindustrin bör vara framtungt utformad. Konkret innebär det att företaget måste fokusera resurser 
och energi till de tidiga stadierna av produktframtagningsprocessen. I tillägg, avseende en 
framgångsrik process, poängteras även vikten av väldefinierade faser och fasövergångar. Dessutom 
belyses nödvändigheten av att bygga företagets kompetensbas med ett långsiktigt perspektiv. Gällande 
organisationsstruktur identifieras fördelar med ett tvärtvärfunktionellt arbetssätt. D.v.s. att samtliga – 
för produkten relevanta – kompetenser ska struktureras så att de integreras i samtliga beslut under 
produktframtagningen. Ett sådant arbetssätt reducerar time to market (TTM) och kostnader samtidigt 
som produktens kvalitet generellt höjs. För att framgångsrikt implementera denna struktur har 
ledningens inställning, utformningen av företagets kärnvärden samt möjligheten till internutbildning 
framkommit som avgörande faktorer. Avslutningsvis pekar arbetet på vikten av att integrera en hög 
nivå av mjukvarustöd i sin organisation. Specifikt belyses förtjänster som reducerad TTM och 
möjlighet till geografisk spridning inom företaget tack vare olika former av teknologi. 

B 
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he automotive industry has during the last decade been exposed to an increasingly competitive 
market situation. Traditional car-countries and companies are – more than ever before – 

challenged by new actors as well as higher and more detailed requirements from the consumers. 
Against this background, product development (PD) has become an increasingly important tool in the 
quest to maintain market shares. This report aims to examine the critical factors driving PD and how 
the process and organizational structure should be designed with respect to these factors.  

The content of the study is mainly based on a combination of literature studies and interviews. 
Initially, three different theoretical perspectives - Concurrent Engineering, Agile Product Development 
and Lean Product Development System - were identified as particularly relevant to the topic. These 
have then subsequently been supplemented by a series of qualitative interviews - in order to provide an 
empirical perspective. The synthesis of this material has finally provided the basis for the conclusions 
and recommendations presented in this report.  

Briefly, the study resulted in the following:  

In order to generate competitive advantage the customer must be in focus throughout the PD. 
Specifically, the study emphasizes the importance of creating a well-established understanding of 
customer value throughout the organisation – from management down to the single operator. In light 
of this, companies should – to a greater extent – enhance the level of customer involvement throughout 
the process. The study for example shows that target market studies and adequate competences are 
two important measures to identify and ensure customer value. Further, this study concludes that the 
PD process in the automotive industry should be front-loaded. Concretely, this means that the 
company must focus enough resources and energy to the early stages of the PD. In addition, regarding 
a successful process, the study points out the importance of having well-defined phases and phase 
transitions. Also, the necessity of requiting competences with a long term perspective is highlighted. 
Regarding organizational structure, the study identifies a cross-functional structure as beneficial. I.e. 
all relevant competences should be structured in such a way that they are integrated in all decisions 
during the product realization. Such an approach reduces the TTM and costs at the same time as 
product quality generally increases. In order to implement cross-functionality successfully 
management attitude, the design of the company's core values and the possibility of internal training 
emerged as critical factors. Finally, the study emphasizes the importance of integrating a high level of 
software support in to the PD-organization. Specifically, reduced TTM and the possibility of 
geographical dispersal were highlighted as benefits with modern technology. 
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1 Introduktion och problembeskrivning  

1.1 Produktframtagningens roll för ökad konkurrenskraft 
De senaste åren har bilindustrin varit utsatt för turbulens. Branschen präglas av kraftiga 
konjunkturförändringar, en allt mer krävande miljödebatt samt hårdare konkurrenstryck från 
nya aktörer. Traditionella bilnationer tappar marknadsandelar när de utmanas av nya 
tillverkare från länder som Kina och Indien (Jonsson, 2011; Thorwid, 2011), den hårdare 
konkurrenssituationen framgår av figur 1. Bland annat har Kina gått från att endast stå för 1,5 
procent av världens biltillverkning till att bli världens största bilnation med 24 procent av den 
totala tillverkningen på endast 10 år. Detta har skett på bekostnad av bilnationer som 
exempelvis USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien som tappat stora andelar av den 
totala produktionen (IOCA, 2011). 
 

 
Figur 1.   Diagrammet visar tydligt hur de traditionella biltillverkande regionerna tappar i marknadsandelar gentemot 

framförallt Kina. Speciellt anmärkningsvärt är att USA gått från att vara världens enskilt största producent med ca 
35% av världsmarknaden till att endast svara för 5% idag (IOCA, 2011). 

I tillägg till detta ställer dessutom dagens konsumenter tydligare och högre krav på 
produkterna avseende faktorer som kostnad, teknik, säkerhet och design, än vad de tidigare 
gjort. Detta har resulterat i att livslängden för en bilmodell idag är begränsad till ca 7 år. 
Denna livslängd förutsätter dock att modellen genomgår någon form av uppdatering där 
interna eller externa attribut förändras för att öka kundvärdet (mer om det i kapitel 3.1 och 
3.2). Vi kan konstatera att dagens marknad kräver av biltillverkarna att de ska utforma 
produkterna, snabbare, effektivare och till högre flexibilitet än vad som tidigare var fallet. 
Denna utformning är en del i produktframtagningsprocessen (se kapitel 2.1) som utifrån 
denna bakgrund har kommit att bli ett avgörande inslag för biltillverkarnas 
konkurrensförmåga (Jonsson, 2011; Thorwid, 2011). 
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Denna rapport syftar till att utreda hur produktframtagning kan bidra till biltillverkarnas 
framtida konkurrensförmåga, med avseende på organisationsstrukturer och processer. Arbetet 
baseras dels på litterära studier, dels på empiriska undersökningar av industri och näringsliv. 
Dessutom kommer en viss del av arbetet att handla om produktframtagning inom 
telekombranschen. Anledningen till detta är att det finns flera likheter i de utmaningar som 
bil- och telekomindustrin möter idag. Exempelvis är karateristiskt för båda branscherna ett 
ökat konkurrenstryck från nya aktörer, krav på frekventa modelluppdateringar, pressad ”time-
to-market” och en komplexare teknik (Gyllerup, 2011; Sundelin, 2011). Samtidigt blir mer 
och mer teknik i bilarna mjukvarustyrd, vilket kräver en annan typ av 
produktframtagningsprocess än vad biltillverkarna är vana vid (Jonsson, 2011). Genom 
jämförelse av branscherna är en delmålsättning att identifiera framgångsrika arbetssätt inom 
telekom som i någon grad kan appliceras på bilindustrin. 

1.2 Problemformulering 
Mot den bakgrund som presenteras i inledningen har följande frågeställning definierats: Vilka 
faktorer är viktiga inom produktframtagningen för att skapa en konkurrenskraftig position 
inom bilbranschen, och hur bör produktframtagningsprocessen och organisationens struktur 
utformas med avseende på dessa faktorer? 

För att kunna besvara frågeställningen ovan har följande underfrågor specificerats: 

Fråga 1 – Vilka faktorer är avgörande för en framgångsrik produktframtagningsprocess? 

Fråga 2 – Hur bör organisationen se ut – för att möjliggöra/säkerställa att dessa faktorer 
byggs in? 

Fråga 3 – Kan produktframtagningen inom bilindustrin dra lärdomar ifrån 
telekombranschen?  

1.3 Avgränsning 
Området produktframtagning är stort och omfattar många olika verksamhetsområden inom 
det egna företaget och därtill externa aktörer. Vilka exakta verksamhetsområden som 
inkluderas i begreppet är inte entydigt definierat i litteraturen. I denna rapport har vi valt att 
definierat begreppet produktframtagning som allting ifrån idégenerering och affärsutvärdering 
till tillverkning och underhåll (vi reserverar oss för att det kan finns andra definitioner). Dock 
är arbetet avgränsat till att endast behandla de processer som syftar till att utveckla en 
produkt. D.v.s. de processer som syftar till att definiera, utforma och fastställa den slutliga 
produkt som senare skall tillverkas. De tillverkningsrelaterade processer är inte inkluderade i 
detta arbete. Detta ska inte tolkas som att de tillverkningsrelaterade processerna inte är 
relevanta för frågeställningen utan enbart som en avgränsning av vårt arbete. Produktionen 
eller tillverkningen av produkten är i allra högsta grad avgörande för både frågeställningen 
och för bilföretagens konkurrenskraftighet (Womack, Jones & Roos, 1991). Denna 
avgränsning är relaterad till andra skäl. För det första var det nödvändigt av tids och 
utrymmesskäl, då arbetet hade annars skulle blivit alldeles för omfattande. För det andra finns 
det redan en naturlig distinktion mellan dessa områden, där företag själva skiljer på en 
produkts tillverkning och själva utvecklingen av produkten. Det sista skälet till denna 
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avgränsning är att vi velat fördjupa oss i de tidigare stadierna av 
produktframtagningsprocessen, där själva produkten på sätt och vis skapas.  

Med ovanstående avgränsning i åtanke har vi vidare valt att fokusera på hur ett företags 
interna processer och organisationsstrukturer bör utformas för att skapa en framgångsrik 
produktframtagning. I tillägg till dessa områden kommer teknikstöd som är nödvändiga i 
framtagningen att diskuteras. Detta innebär att några intressanta frågeställningar utelämnas 
varav vi nämner några nedan. 

En stor del utav ett företags produktframtagning kan ske genom samarbete med leverantörer. 
För att detta ska ske effektivt måste relationen mellan köpare och leverantör ingående 
studeras. Vi har valt att inte undersöka närmare hur dessa relationer bör utformas. Det beror 
främst på att det är svårt att ge en generell rekommendation, då både den enskilda produktens 
natur och marknadens komplexitet har stor betydelse (Kraljic, 1983). Med andra ord är det 
alltså svårt att komma fram till rekommendationer utan att studera specifika fall (Lakemond, 
2011). I tillägg till detta är ”rätt” kompetenser av central vikt för alla företag. Naturligtvis är 
detta område även intressant vad det gäller produktframtagning. Dock kommer det inte att 
avhandlas vilka specifika yrkeskompetenser som krävs inom en organisation för att uppnå en 
framgångsrik produktframtagning. Istället utreds hur de existerande kompetenserna inom ett 
företag ska organiseras för att nyttjas på bästa sätt.  Orsaken är att det i denna typ av studie är 
svårt att på en generell nivå beskriva vilka specifika kompetenser ett företag har behov av för 
en effektivt fungerande produktframtagningsprocess. 

1.4 Nomenklatur 
Här definieras ett antal begrepp, modeord etc. som är viktiga för att öka förståelsen av 
rapportens innehåll.  

Plattform – är ett begrepp som är väldig vanligt inom bilindustrin. Begreppet omfattar 
egentligen både tekniska, strategiska såväl som organisationsmässiga frågeställningar. I denna 
rapport används dock endast begreppet i teknisk bemärkelse. I detta avseende är begreppet 
nära relaterat till moduler och produktarkitektur. En plattformsbaserad produktion gör det 
möjligt att tillverka olika produkter med samma verktyg och på gemensamma 
monteringslinor. Mer konkret kan man uttrycka plattformen som en grupp komponenter som 
är sammankopplade i en grundstruktur och som kan vara gemensam för olika produkter. Inom 
bilindustrin utgör bilens underrede en typisk plattform. Plattformen behöver inte vara fix till 
sin storlek utan kan konstrueras på ett sådant sätt att den kan justeras, vilket bl.a. praktiseras 
av Toyota (Muffatto, 1999; Morgan & Liker, 2006). 

Top-hat – Med detta begrepp avses bilens kaross, ur ett konstruktionsmässigt så väl som 
estetiskt avseende.  

Uppdatering – Med detta avses att en planerad revision där en bilmodell helt enkelt får vissa 
specifika attribut antingen tillagda eller uppdaterade.  

Time To Market (TTM) – Avser tiden från att produktidén tagit form till dess att produkten är 
i försäljning.   
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Computer Aided Design (CAD) – Benämning på digitalt baserad design och skapande av 
tekniska ritningar som används inom konstruktion och arkitektur.  

Computer Aided Manufacturing (CAM) – Benämning på datoriserad generering av program 
till NC-styrda maskiner. Ett CAM-program skapar CNC-kod från en CAD-modell av den 
detalj som ska tillverkas. CAM-programmet analyserar en 2D eller 3D CAD-modell och 
räknar ut en metod för att till exempel bearbeta detaljen i en svarv, fräs eller annan CNC-styrd 
maskin. 

Computer Aided Engineering (CAE) – Benämning på nyttjande av diverse datorstödda 
hjälpmedel så som CAD och CAM.  

Rapid Prototyping Technologies (RPT) – Benämning på tekniker som skapar reella prototyper 
av en detalj genom exempelvis 3D-utskrift, selektiv sintring eller elektronsmältning av 
metallpulver.  

1.5 Metod 
Arbetet baseras på intervjuer och studier av tidigare forskning inom området. Inledningsvis 
genomfördes ”orienterande” intervjuer, d.v.s. att personer med generella kunskaper inom 
området intervjuades i syfte att ge initial vägledning till arbetet. När aktuella frågeställningar 
och problem inom produktframtagning identifierats utökades den erhållna kunskapsbasen med 
litterära studier. Främst av artiklar publicerade av välrenommerade tidsskrifter och magasin 
(de flesta funna genom databaser som tillhandahållits av Kungliga Tekniska Högskolans samt 
Queensland University of Technologys bibliotek), för att på så sätt få tillgång till den mest 
aktuella forskningen. När de orienterande intervjuerna och de litterära studierna färdigställts, 
genomfördes ytterligare och mer preciserade intervjuer med experter som antingen arbetar 
eller har arbetat på ett av dessa företag Volvo, Ericsson, Accenture eller McKinsey (se 
intervjusammanställningarna i kapitel 3). Det huvudsakliga syftet med intervjuerna var att öka 
vår kunskap och förståelse för produktframtagningen inom respektive företags 
verksamhetsområde.  

Tillvägagångssättet för att få till intervjuerna var främst genom att tidigt sända en förfrågan 
till olika intressanta företag kopplade till bil- och telekomindustrin. Av praktiska skäl 
kontaktades bara bolag som är verksamma inom Sverige, bland annat Volvo, Ericsson, 
Accenture och det Kinesiska telekombolaget Huawei. Av de personer som sedan svarade på 
intervjuförfrågningarna kunde några förmedla vidare kontakt med andra personer som 
antingen var eller hade varit anställda på respektive bolag. Målet var därefter att intervjua så 
många som möjligt inom tidsramen för arbetet. Speciellt prioriterades intervjuer med personer 
från bilindustrin. Denna metod syftade till att skapa en bred kunskapsbas där 
frågeställningarna kunde belysas från ett flertal synvinklar.  
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2 Teoretisk referensram   

De teorier som beskrivs i det här kapitlet är Concurrent Engineering, Lean Product 
Development och Agile Development. Givetvis finns flera teorier som behandlar 
produktframtagning. Att dessa inte presenteras i rapporten beror huvudsakligen på två saker. 
För det första är flera i någon grad baserade på någon av de teorier som nämnts tidigare. Det 
finns nämligen en tendens att presentera existerande teorier under nya ”modeord”. Detta i sin 
tur medför att utbudet av teorier vid en första anblick upplevs mer diversifierat än vad som är 
fallet. För det andra har vissa teorier valts bort mot bakgrund av de avgränsningar som 
inledningsvis presenterats i rapporten (se kapitel 1.3). Sammanfattningsvis anser vi, utifrån 
litteraturstudier och intervjuer, att de tre valda teorierna utgör differentierade, kompletterande 
och speciellt relevanta perspektiv för frågeställningen. Nedan ges en förtydligad beskrivning 
av respektive teori. Inledningsvis ges en kort introduktion av begreppet produktframtagning. 

2.1 Vad är produktframtagning? 
Med begreppet produktframtagning omfattas allt från identifieringen av utvecklingsområde 
(idégenerering) – till fullskalig produktion.  I figur 2 presenteras faser som normalt 
förkommer under framtagningsprocessen. Som nämnts i kapitel 1.3 kommer endast de faser 
som leder till produktens utformning att diskuterats. Det ska även tilläggas att denna modell 
endast är ett generellt exempel och att benämningen på faserna kan vara annorlunda. Nedan 
ges en övergripande förklaring. 

 
Figur 2.   Exempel på produktframtagningsprocessen. Som beskrivits under ”Avgränsningar” i kapitel 1.3 behandlar detta 

arbete huvudsakligen faserna från idégenerering till skapande av prototyp. (Cousins et al. 2008) 

Under idégenereringen identifieras en idé, eller behov att utveckla en befintlig eller ny 
produkt. Generellt upptar denna fas en liten del av framtagningstiden. I idégeneringsfasen 
specificeras inte själva produkten – med andra ord är design, funktionalitet och attribut ännu 
helt öppna. Nästa fas är affärsutvärdering, där marknaden, som företaget avser konkurrera 
med den nya produkten på, identifieras och utvärderas. Efter att marknaden utvärderats 
påbörjas konceptutvecklingsfasen. Syftet med denna fas är att utveckla ett koncept till den 
initiala idén. Konceptet ska ta hänsyn till vad som kommit fram under affärsutvärderingen. I 
och med inträdet i detta skede reduceras flexibiliteten i design och specifikation avsevärt. När 
fasen är genomförd påbörjas utvecklingen av produktens design och teknik. Den avser den 
praktiska utvecklingen utifrån den specifikation som tidigare definierats. Nästa fas 
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produktframtagningen går in i är prototypfasen, där produceras ett antal prototyper som sedan 
testas med avseende på givna kriterium. När prototypen tillfredsställer alla krav går 
framtagningen över till den första fasen där den färdiga produktens attribut och design är 
färdigställda. I denna fas skapas en förserie, där mindre serier börjar produceras. Slutligen är 
produkten färdig för serieproduktion. 

2.2 Concurrent Engineering 
Concurrent Engineering (CE) är en systematisk strategi för att integrera samtliga, för 
produktframtagningsprocesser, relaterande processer och kompetenser (Jarvis, 1999). 
Metodiken är utformad för att företag i ett initialt skede av framtagningsprocessen ska 
överväga alla faser i en produkts livscykel (se figur 3). Detta realiseras genom att skapa 
tvärfunktionella grupper med samlad kompetens inom områden som tillverkning, montering, 
kostnad, kundvärde, underhåll, prestanda, kvalitet, risk, säkerhet etc. (Valle & Vázquez-
Bustelo, 2009; Jarvis, 1999; Winner et al, 1988). Med andra ord, enligt CE är det viktigt att 
funktioner nedströms i framtagningen inte mekaniskt utgår från en specifikation, utan blir 
integrerade i processer och beslut uppströms.  

En av de största förtjänsterna med CE är att den, rätt applicerad, reducerar TTM vid 
framtagningen av nya produkter (Lawson & Karandikar, 1994). Vilket i sin tur medför 
konkurrensfördelar som premiumprissättning pga. få marknadsalternativ samt större volymer. 
Samtidigt blir produkten säljbar under en lägre period vilket i sig bidrar till högre total 
avkastning (George et al. 2005; Jarvis, 1999). I tillägg har forskning också funnit andra 
positiva argument  för CE. Exempelvis har CE i tillägg till att reducera TTM även visat sig ha 
positiva inverkningar på kostnadseffektivitet och produktkvalitet (Jarvis, 1999; Lawson & 
Karandikar, 1994; Valle & Vázquez-Bustelo, 2009). Återigen kan dessa förtjänster hänföras 
till de tvärfunktionella grupperna. Tack vare att alla kompetensområden gemensamt deltar i 
produktframtagningen reduceras risken för kostsamma förändringar i produktspecifikationen. 
Anledningen till att kvalitén förbättras kan kopplas till att hänsyn för tillverkning och support 
utgör en naturlig del i framtagningsprocessen (Jarvis, 1999; Trygg, 1993).  

Implementering av CE kräver ofta en rad förändringar i produktframtagningsprocessen. 
Huvudsakligen är det förändrad organisationsstruktur och företagskultur som möjliggör 
förtjänsterna. Mer specifikt krävs att organisatoriska barriärer (se figur 3) mellan avdelningar 
som forskning, utveckling, konstruktion, tillverkning, försäljning och underhåll elimineras 
(Trygg, 1993). Ytterst handlar det om att nödvändig kunskap tillförs processen samtidigt, 
istället för sekventiellt som traditionellt skett (Jarvis, 1999). 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Figur 3.   Syftet med sekventiell produktframtagning har varit att skapa en strukturerad process innehållandes väldefinierade 
faser. Med denna arbetsmetodik följer faser som konceptualisering, konstruktion, tillverkning, försäljning varandra 
i en tydlig sekvens. Det huvudsakliga problemet med den här typen av process - där en ny fas endast kan påbörjas 
efter att en viss annan fas avslutats – är att många samordningseffekter missas. Speciellt medför dessa isolerade 
faser att förändringar som måste göras i produkten blir tidskrävande och kostsamma. Dessutom visar det sig att 
produktens kvalitet ofta sänks pågrund utav den bristande kommunikationen och förståelsen mellan konstruktörer, 
producenter och konsumenter.   

Även om CE i teorin verkar enkel pekar erfarenheter på att det ofta finns motsättningar inom 
en organisation vid införande. På grund av detta är det viktigt att samtliga i företagsledningen 
aktivt stödjer och genomför de nödvändiga omstruktureringarna (Jarvis, 1999). Avgörande för 
framgång är att företaget lyckas skapa ett arbetssätt och en kultur där gruppmedlemmar trots 
olika bakgrund och kompetens lyssnar och lär av både varandra och kunderna (Valle & 
Vázquez-Bustelo, 2009). Tack vara detta säkerställs att den samlade kunskapen som finns 
inom ett företag eller en avdelning utnyttjas på ett effektivt sätt i produktframtagningen 
(Jarvis, 1999). 

Avslutningsvis utgör modern teknologi viktiga redskap för att stödja CE. CAE, CAM, CAD 
är exempel på datorstöd som möjliggör en snabbare, mer strukturerad och säkrare 
produktframtagning (Trygg, 1993). Framförallt är det möjligheten att dela och lagra 
information på ett rationellt sätt i utvecklingsarbetet som bidrar till en effektiv process. I 
tillägg möjliggör datorstöd att produkten, utan att skapa en fysisk produkt, kan utvecklas 
längre och med bättre precision än vad som annars varit möjligt (Jarvis, 1999). Det medför att 
antalet iterationer med konstruktion, prototyptillverkning, kontroll kan reduceras kraftigt. 
Sammanfattningsvis bidrar systemen till en snabbare och mer kostnadseffektiv framtagning 
(Trygg, 1993). 

2.3 Agile Product Development 
Agile Product Development (ADP) och det Agile Manufacturing System (AMS) är begrepp 
som uppkom under tidigt 90-tal. Arbetssätten som dessa representerar uppstod från behovet 
att möta en mer globaliserad, oförutsägbar och konkurrensutsatt marknad. Mer specifikt kan 
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två orsaker från den nya marknadsbilden sägas ligga till grund för utvecklingen av APD. För 
det första ökade produktkomplexiteten inom många branscher kraftig vilket orsakade 
svårigheter i att förutsäga produktspecifikationerna. För det andra skedde 
marknadsförändringar allt snabbare (Thomke & Reinertsen, 1998). Traditionella metoder för 
att bedöma den långsiktiga marknadsutvecklingen var inte tillräckligt effektiva. Utifrån de 
utmaningar som föreligger modern produktframtagning pekar APD på att företagen måste 
förändra sitt synsätt. Utmaningen för ett företag är inte att skapa sig en bättre förutsägning av 
framtida behov, utan att skapa förutsättningar för att effektivt anpassa sig när efterfrågan 
förändras. Med andra ord är ADP alltså ett reaktivt snarare än ett proaktivt arbetssätt 
(Dzamashvili Fogelström et al., 2009; Gunasekaran, 2001).  

Det finns många skillnader mellan APD och andra teorier inom området. Till skillnad från 
exempelvis Lean Product Development och CE, är att APD inte är definierad i ett antal 
branschöverskridande principer, regler eller metoder. Däremot finns det inom vissa branscher 
– framförallt mjukvaruutveckling – manifest som utifrån branschens förutsättningar definierar 
APD (Beck et al., 2001). I ett mer branschöverskridande perspektiv, beskrivs dock APD bäst 
som ett tankesätt eller en filosofi, där målet är att bli mer konkurrenskraftig genom en ökad 
flexibilitet i utvecklingsprocesserna. Med flexibilitet avses den inverkan en extern eller intern 
förändring i produktspecifikationen har på utvecklingskostnaden. Med andra ord – ju högre 
kostnad en produktmodifikation medför desto lägre är flexibiliteten. Kostnaderna från 
produktmodifieringar kan härledas till en av fyra kategorier; ökad utvecklingskostnad, högre 
pris, lägre prestanda eller långsammare utvecklingsprocess (Thomke & Reinertsen, 1998). 
APD beskriver på en branschöverskridande nivå speciellt tre strategiska områden: 
Arbetsprocess och organisation, nivå av flexibilitet i de tekniker som används och produktens 
arkitektur. Dessa är viktiga för att öka ett företags flexibilitet avseende produktutveckling, 
nedan följer en mer ingående presentation: 

Arbetsprocess och organisation – Traditionellt har produktutveckling varit ordnad så att det 
krävts en fullständig specifikation innan design eller konstruktionsarbete kunnat påbörjas. 
Detta tankesätt har lett till att man i många fall tvingats specificera en produkt utifrån 
ofullständig information. Vilket i sin tur leder till att man måste göra förändringar i efterhand 
när informationen blivit tillgänglig. I konstrast till detta förespråkar APD en process där 
utvecklarna successivt fastställer specifikationen (Dzamashvili Fogelström et al. 2009). Detta 
möjliggörs praktiskt genom att använda en iterativ processmodell som illustreras i figur 4. 
Arbetssättet innebär att en produkts slutgiltiga specifikation växer fram under ett antal 
iterationer (Thomke & Reinertsen, 1998). För var och en av dessa iterationer förbättras 
föregående produktversion utifrån den feedback och analys som den aktuella 
produktversionen genererat. Genom detta tillvägagångssätt erhåller man två positiva effekter. 
För det första skapar processen kundvärde inom en kort tid från idégenereringen. För det 
andra möjliggör arbetsmetoden hög flexibilitet även i ett sent skede av 
framtagningsprocessen. I och med att den slutgiltiga produkten skapas genom kontinuerliga 
uppdateringar blir det möjligt att förändra produktspecifikationen utan att stora kostnader eller 
förseningar uppstår. Vilket var fallet med den traditionella metoden. 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Figur 4.   Visar hur produktframtagning inom APD har en iterativ utformning. D.v.s. produktens utformning uppdateras 
stegvis utifrån den feedback som samlas in och analysera. Processen blir på detta sätt reaktiv vilket möjliggör en 
högre grad av flexibilitet gentemot specifikationsförändringar samtidigt som kundvärde genereras i ett tidigt skede 
(från och med första iteration).    

Vidare pekar APD på vikten av att använda minst en alternativ modell – som utvecklas 
parallellt – under produktframtagningen. Istället för att låsa en design/konstruktion i ett initialt 
skede av produktframtagningen bör företag sträva efter att arbeta med minst ett alternativ till 
den produkt som utvecklas. Genom att inte utesluta de alternativa lösningarna reduceras 
risken vid oförutsedda problem eller förändringar i efterfrågan. Speciellt har detta sätt att 
arbeta visat sig vara effektivt vid utvecklingsprojekt där testcyklerna är långa. I omfattande 
och dyra testprocesser är det både kostnads- och tidsmässigt förödande om en produkt blir 
underkänd i en slutfas (Thomke & Reinertsen, 1998).  

Avslutningsvis förespråkar APD ytterligare två åtgärder gällande organisation och process. 
För det första understryks att ett företag måste ha uttalade mål om att vara flexibla, samt att de 
ska ha utarbetade mätetal för att följa upp målsättningen. För det andra belyses vikten av en 
effektiv och strukturerad utvecklingsorganisation. Strukturen ska syfta till att minimera 
problem relaterade till kommunikation eller transparens. Speciellt förespråkas 
implementeringen av tvärfunktionella grupper. Strukturer som dessa säkerställer att 
kompetens från flera områden av framtagningsarbetet finns representerad. Ofta sätts dessa 
team samman av tekniker, specialister, marknadsanalytiker, tillverkningsrepresentanter, 
kvalitetskontrollanter, underhåll, marknadsförare, kundrepresentanter m.fl. (Thomke & 
Reinertsen, 1998; Cousin et al, 2008). 

Teknologi som används bör vara flexibel – Som diskuterats ovan sker produktutveckling idag 
med ett högre tempo. En viktig del i att öka flexibiliteten är att snabbt och kostnadseffektivt 
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utveckla prototyper efterhand som utvecklingsarbetet fortskrider. Speciellt viktigt är detta 
inom APD då arbetssättet bygger på en iterativ process där det ständigt finns behov av nya 
modeller och prototyper. Med anledning av detta är det viktigt att företag använder olika 
former av datorstöd. CAD tillsammans med någon form av RPT, exempelvis 3D-skrivare 
eller selektiv sintring är bra exempel på hjälpmedel som kan reducera kostnader och 
tidsåtgång vid förändrade specifikationer.(Thomke & Reinertsen, 1998).  

Produktarkitektur – I det sista strategiska området belyser APD vikten av hur komponenter i 
en sammansatt produkt är länkade till varandra. Ett vanligt problem vid modifieringar är att 
flera komponenter är beroende av varandra, vilket resulterar i att det är svårt att modifiera en 
enskild komponent utan att också behöva modifiera samhörande komponenter. Negativa 
synergieffekter som dessa är en anledning till att specifikationsförändringar är kostsamma. 
För att motverka dessa problem och därmed förbättra flexibiliteten föreslår APD en modulär 
produktstruktur. D.v.s. grupper av komponenter samordnas så att beroendet mellan 
komponenter minimeras eller arrangeras på ett för ändamålet fördelaktigt vis. Det gäller 
således att i ett tidigt skede av produktframtagningen aktivt arbeta med att skapa en arkitektur 
som kan hantera produktuppdateringar. Detta kan delvis ske genom att möjliggöra 
användande av en enskild modul eller komponent i flera applikationer. Speciellt viktigt för att 
uppnå dessa egenskaper är att det finns väldefinierade gränssnitt och ägandeskap över varje 
enskild modul. (Thomke & Reinertsen, 1998). 

2.4 Lean Product Development System 
Lean Product Development System (LPDS) består av ett antal principer vilka definierar hur 
ett företag bör lägga upp sin organisation för att uppnå en effektiv produktframtagning. LPDS 
är skapat med grund i Toyotas produktframtagningsprocess. LPDS syftar – på samma sätt 
som Lean Production – till att maximera de värdeskapande delarna i en organisation genom 
att identifiera och eliminera icke värdeskapande aktiviteterna – wastes. I LPDS presenteras 
tretton principer, uppdelade i tre kategorier: processer, kunnig personal och tekniker, se figur 
5.  Avsnittet begränsas till processkategorin.  
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Figur 5.   I denna figur presenteras de 13 principer som lean product development system förespråkar. Principerna är 

uppdelade i tre stycken kategorier vilka kan utläsas i triangels sidor. Av dessa 13 tillhör 4 stycken den 
processrelaterade kategorin. Den viktigaste principen är den som handlar om att etablera en förståelse för 
kundvärde, då detta är en förutsättning för de resterande principernas relevans. Vidare används en engelsk 
förkortning i figuren PD – product development, alltså produktutveckling (Morgan & Liker, 2006). 

2.4.1 En Lean framtagningsprocess 
Den mest centrala principen i LPDS är att etablera en definition av kundvärde, så att 
värdeadderande aktiviteter kan skiljas från ”wastes”. Denna förståelse kan – enligt LPDS – 
uppnås på flera sätt. Grunden är att bygga en djup kunskap och förståelse för den målgrupp 
man riktar sig mot.  Det räcker dock inte med att förstå vad kunderna värdesätter idag, 
eftersom att det tar tid att utveckla en färdig produkt. Man måste istället försöka förutspå 
marknaden, och definiera vad som kommer att efterfrågas. Det enklaste sättet att uppnå denna 
förståelse är att vistas i samma miljöer och sammanhang som produktens målgrupp.  
Förståelsen och förmågan att definiera kundvärde är endast en del av en lyckosam 
produktframtagning, att se till att kundvärdet verkligen byggs in i produkten är en annan. För 
att kunna göra det måste rigorösa processer och kontrollfunktioner finnas på plats, att skapa 
en tydlig roll- och ansvarsfördelning är en del i detta. På Toyota har man infört någonting som 
kallas Chief Engineer, vilket är en person som är ytterst ansvarig för att kundvärde byggs in i 
produkten. Faktum är att Chief Engineer ”äger” den slutliga produkten, vilket betyder att han 
eller hon är ytterst ansvarig för produktens framgång. Praktiskt innebär det att varje beslut om 
produktens design och utformning ytterst tas av en person (Morgan & Liker, 2006).   

I figur 6 illustreras sambandet mellan kostnaden av designförändringar och flexibiliteten i 
designen. Ju längre i framtagningsprocessen man kommer desto lägre blir flexibiliteten av 
produktens design, och ju högre blir kostnaderna att förändra den. Enligt ”leanteorin” är all 
form av omarbetning ”waste” och sena ändringar i designens specifikation medför att mycket 
arbete måste göras om. Från dessa fakta grundas nästa viktiga princip i LPDS, att 
framtagningsprocessen ska vara framtung. Med det avses att mycket tid och resurser ska 
läggas i framtagningsprocessens tidiga stadium – och att designen ska hållas öppen så länge 
som möjligt. Som presenteras i figur 6 låses många av kostnaderna i och med att konceptet 
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färdigställs. En framtung framtagningsprocess innebär att mycket arbete läggs ned innan 
konceptet färdigställs (Cousins, 2008; Morgan &Liker, 2006). 

 

Figur 6.   Beskriver hur kostnaden av designförändringar förändras när flexibiliteten i design minskar. Som kan utläsas ur 
figuren ökar kostnaderna förknippade med att genomföra förändringar i designen avsevärt ju längre in i 
framtagningsprocessen arbetet kommer (Cousins et al. 2008) 

En framtung framtagningsprocess är beroende av metoder och processer som kan hantera att 
flera designalternativ löper parallellt. Med endast ett alternativ riskeras att låsa ”fel” design, 
medan man med flera alternativ har möjligheten tt välja det som bäst korrelerar mot 
målsättningarna (relaterade till exempelvis kundvärde eller tillverkningslämplighet). Det 
behöver inte vara så att ett alternativ väljs rakt av, utan den slutgiltiga designen kan vara en 
kombination av önskvärda element ur flera alternativ (Morgan & Liker, 2006). Denna typ av 
tillvägagångssätt kallas för Set-Based Concurrent Engineering (SBCE). I figur 7 illustreras 
hur en SBCE framtagningsprocess kan se ut. Parallellogrammen representerar en bas med 
olika designförslag. Ovalerna representerar de designer som är tillfredsställande baserat på 
olika kriterium exempelvis kundvärde, tillverkningslämplighet eller kostnad. I set 1 bedöms 
alla designer parallellt av bedömningsteamen. I set 2 har flera alternativ sorterats bort, och de 
designer/element som klarar alla kriterier går vidare. Beroende på den marknad som bilen ska 
konkurrera inom, samt tillverkningslämpligheten hos de olika alternativen väljs sedan den 
slutliga designen (Morgan & Liker, 2006; Nahm & Ishikawa, 2004). 
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Figur 7.   Beskriver en framtagningsprocess utifrån SBCE principer (Nahm & Ishikawa, 2004). Ett antal alternativa designer 
jämförs och utvärderas efter ett antal kriterium. I olika steg eller set väljer man sedan element från de olika 
designalternativen som sedan integreras i nästa uppdaterade alternativ. Denna process fortgår tills en slutgiltig 
design uppnåtts. 

Alternativet till SBCE är en iterativ framtagningsprocess. I en iterativ process utformas en 
design, som blir föremål för kontinuerlig feedback. Efter feedbacken omarbetas designen för 
att möta de nydefinierade kriterierna. I LPDS utpekas ett antal fördelar med SBCE jämfört 
med den iterativa modellen. Som tidigare nämnts är omarbetning enligt Lean slöseri med 
resurser. Figur 8 nedan visar skillnaden i hur SBCE och iterativ framtagning konvergerar mot 
en slutgiltig design (Morgan &Liker, 2006; Nahm & Ishikawa, 2004). 

 

Figur 8.  Visar hur konvergens mot en färdig design ser ut för SBCE och iterativ produktframtagning (Morgan & Liker, 
2006). De två ”benen” representerar hur två olika designalternativ successivt konvergerar mot en slutgiltig design 
utan att det krävs något omarbete.  

Sammanfattningsvis understryker LPDS vikten av att reducera slöseri med resurser. Det som 
inte kunden värdesätter i processen är slöseri. För att kunna urskilja vad som är slöseri måste 
man således börja med att försöka förstå vad det är som kunden värdesätter.  Tankesättet leder 
till att LPDS skiljer sig på många punkter ifrån den teori som presenteras i APD. Exempelvis 
understryker LPDS vikten av att försöka förutbestämma vad kunden kommer att efterfråga. 
Man vill åstadkomma en proaktivitet hellre än en reaktivitet. Fortsatt argumenterar LPDS mot 
den iterativa modellen, då den har ombearbetning som inbyggd praxis.I LPDS hålls det som 
ett faktum att det mest kostnadseffektiva är att ändra designen i ett tidigt stadium av en 
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framtagningsprocess. Detta medför ett behov av en ”framtung” framtagningsprocess. Mycket 
arbete läggs alltså på att göra rätt ifrån början. 
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3 Intervjuer 

I det här kapitlet återges de intervjuer som hållits under arbetets gång. Syftet är att på ett 
kvalitativt vis komplettera den bild av produktframtagning som det teoretiska avsnittet 
tillhandahållit. De övergripande frågeställningarna är i samtliga intervjuer samma (se bilaga 
1), dock har fokus varierat – beroende på vilket företag intervjupersonen arbetat på samt på 
personens bakgrund och erfarenheter. 

3.1 Produktframtagningsprocessen – intervju med Carl-Peter Thorwid 
Carl-Peter Thorwid är senior executive på konsultföretaget Accenture och har lång erfarenhet 
från bilindustrin. Där har han bland annat har arbetat med strategiska frågor inom 
produktframtagning. Syftet med intervjun var att identifiera strategiska områden inom 
produktframtagningsprocessen för ett bilföretag.  

Thorwid beskrev produktframtagningsprocessen som en cykel med följande faser: 
Idégenereringsfas, konceptutvecklingsfas, industrialiseringsfas och underhållsfas. Med 
anledning av Carl-Peters bakgrund i strategifrågor fokuserades intervjun på 
konceptutvecklingsfasen. Nedan följer en sammanfattning och beskrivning av de olika 
faserna.  

Idégenereringsfas, i den här fasen identifieras att någonting bör utvecklas. Antingen kan det 
vara en helt ny produkt, dvs. en bilmodell, men det kan också vara en komponent, exempelvis 
ett nytt tändningssystem. Beroende på vad det är som ska utvecklas varierar arbetets 
omfattning, men då fasen inte inbegriper någon marknadsundersökning eller någon design är 
den sällan särskilt lång eller kostnadsintensiv.  

Konceptutvecklingsfasen är mångfacetterad, och innehåller därav flertalet element. I 
konceptutvecklingen ska den slutgiltiga produktens pris, attribut så som exempelvis drivlina 
och storlek samt funktionalitet definieras. Detta är nödvändigt för att kunna kontrollera den 
slutgiltiga kostnaden för produkten, samt att den verkligen når ut till den marknad man syftar 
till. Risken är annars att man konkurrerar med sina egna produkter. Efter att konceptet 
utvecklats fullständigt, kan kontrakt för de olika delarna ges ut till olika designgrupper – 
exempelvis chassiutveckling. I kontrakten ska så mycket som möjligt vara förutbestämt, 
budget, designkrav och gränssnitt. En stor del i den praktiska utvecklingen är att skapa tydliga 
gränssnitt.  

I tillägg till vad som nämns ovan gällande gränssnitt, är gränssnittsdefiniering en 
managementfråga. Ofta måste kortsiktiga mål jämkas med långsiktiga strategier. Faktum är att 
de gränssnitt som definieras initialt kommer att gälla under hela produktens livstid. Det finns 
en risk att kortsiktiga kostnadsbesparingar medför att framtida modelluppdateringar blir 
dyrare – eller omöjliga. Vidare är tanken med gränssnitt att minimera konsekvensen av att en 
komponent i en produkt byts ut. Genom tydligt och väldefinierade gränssnitt kan man uppnå 
både en väldigt god samutnyttjning av komponenter, samt en högre grad av flexibilitet i den 
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levererade produkten. Slutligen möjliggör dessa gränssnitt också att komponenter kan 
utvecklas isolerat, vilket innebär att man kan skapa sig en ”buffert med byggdelar” som är 
färdiga att användas i vilken produkt som helst.  

Med andra ord är en viktig del i konceptutvecklingsfasen att bestämma vilken del av 
marknaden den nya produkten/komponenten ska konkurrera på. Detta sker genom att en 
lämplig målgrupp identifieras. Målgruppens storlek och köpkraft är avgörande för om 
produkten kan säljas i tillräckliga volymer eller till ett adekvat pris. Att produkten går att sälja 
överhuvudtaget är sedan beroende på om de kommersiella kraven har byggts in på ett bra sätt. 
Med kommersiella krav menas kundvärde, och det är alltså kundvärdet som kommer att 
bestämma attributen på produkten. Att bygga in kundvärdet i en produkt kan realiseras på 
olika sätt. Ett av de mest lyckosamma exemplen inbegriper bland annat att man har en väldigt 
tydlig ansvarsfördelning. Där en person tilldelas ägande över den slutgiltiga produkten. Den 
personen i sin tur ska ha en väldigt hög kännedom om den tilltänkta målgruppen. Med 
bakgrund till detta, kan det konstateras att affärsutvärderingsfasen som tidigare behandlats 
som en isolerad fas integrerats i konceptutvecklingsfasen, enligt Thorwids modell. 

Gällande konceptutveckling är det viktigt att understryka betydelsen av att denna fas inte 
avslutas för tidigt. Ett ej färdigställt koncept medför en uppenbar risk för sena förändringar i 
produktens specifikation. Som nämnts tidigare har dessa sena förändringar stor inverkan på 
kostnaderna. Vidare ökar risken för att frångå de kommersiella kraven (kundvärdet), när 
konceptfasen avslutas i förtid. Med andra ord blir det svårare att kontrollera vilka funktioner 
som byggs in.  

Industrialiseringsfas, under denna fas genomförs det praktiska konstruktions och 
designarbetet. Bilen utformas här efter de koncept och specifikationer som definierats under 
konceptfasen. Med andra ord utvecklas alltså produktens ingående komponenter – estetiskt 
såväl som tekniskt – under denna fas. Denna fas är mer kostnads- och personalintensiv än 
konceptfasen. Trots detta är den inte lika avgörande ur ett strategisk perspektiv eftersom stora 
delar av dessa kostnader redan är låsta från den föregående konceptutvecklingsfasen. Vidare 
är det även i denna fas som produkten tas till produktion. Vilka exakta delmoment som ingår 
och vilken eventuell problematik som föreligger dessa delar av fasen diskuterades dock inte 
särskilt ingående då dessa frågeställningar faller utanför arbetets avgränsningar.  

Underhållsfas, i bilindustrin tar inte utvecklingscykeln slut då produkten når marknaden. 
Enligt Thorwid har en bilmodell en livslängd på i snitt cirka 7 år. Att bilen ska vara 
konkurrenskraftig kräver dock att den genomgår någon form av uppdatering under de 7 åren – 
populärt kallade för ”facelifts”. Denna uppdatering är en planerad revison då biltillverkaren 
passar på att – utifrån feedback från konsumenter – förbättra modellen. Hur mycket man 
egentligen kan förändra under en sådan uppdatering är helt beroende på hur väl gränssnitten 
är definierade för bilen.   

3.2 Produktframtagning inom bilindustrin - intervju  med Magnus Jonsson 
Jonsson startade sin karriär på Saab i Trollhättan för cirka 30 år sedan, där han började arbeta 
som elevingenjör på produktutvecklingsavdelningen. 1993 blev Jonsson chef över Saabs 
produkt- och processutveckling. Efter 5 år, 1998, slutade Jonsson på Saab och blev istället 
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ansvarig över den strategiska delen av produktplanering och design på Volvo personvagnar. 
Från 1 Maj 2006 fick Jonsson högsta ansvar över utvecklingen av nya bilar på Vovlo – och 
utgör därför en utmärkt referens i detta arbete. Syftet med intervjun var att uppnå en högre 
förståelse för hur produktframtagning i bilbranschen verkligen går till, och att förstå vilka 
utmaningar som faktiskt finns där.  

3.2.1 Problem i svensk bilindustri 
Ett problem inom svensk bilindustri är att de svenska modellerna inte nått ut på den globala 
marknaden i samma utsträckning som en de mest framgångsrika konkurrenterna. På 80-talet 
tillverkade Volvo fler modeller än både BMW och Audi men har sedan dess tappat rejält i 
jämförelse. En förklaringsmodell är att både BMW och Audi har utökat sina produktportföljer 
med många nya modeller, samtidigt som de lyckats hålla en tydlig profil. I tillägg har deras 
djupa förståelse för kundvärde medfört att de kan ta ut premiumpriser på sina produkter. Även 
Volvo har och har alltid haft en väldigt tydlig profil, enligt Jonsson kan nästan vem man än 
frågar peka ut ett antal faktorer som är specifikt för en Volvo (exempelvis kvalité och 
säkerhet). Avsaknad av profilering har alltså inte varit en orsak till att Volvos modeller inte 
har fått ett maximalt genomslag på den globala marknaden. Istället går problemet att koppla 
till det faktum att faktorer som t.ex. prestanda i form av exempelvis komfort, effekt blivit mer 
avgörande vid inköp – vilket premierat bilmärken som Audi och BMW. Volvos problematik 
har varit att betydelsen av en sådan faktor som t.ex. prestanda inte fullt ut insetts. Man har helt 
enkelt, historiskt, haft problem med att förstå vilka deras kunder är och vilka behov dessa har. 
Volvo XC90 skulle bli ett undantag från denna traditionella problematik, vilket den också 
blev. En mycket genomgående marknadsundersökning genomfördes och mycket tid 
spenderades på att identifiera modellens målgrupp. Slutligen spenderade många av 
ingenjörerna i utvecklingsteamet mycket tid tillsammans med målgruppen för att verkligen 
förstå konsumentens behov. Resultatet blev den bäst säljande modellen för Volvo under 
modern tid. Frågan om varför Volvo inte lyckats genomföra detta med varje modell är svår att 
besvara. Enligt Jonsson så har Volvo traditionellt sett haft ett litet för stort fokus på process 
och organisationsstruktur och att detta haft en negativ påverkan på möjligheten och förmågan 
att prioritera de allra tidigaste faserna i produktframtagningsprocessen.  

3.2.2 Process- och organisationsstruktur 
En bilmodell har – som tidigare nämnts – en livslängd på ca 7 år, och efter ca 4 år genomförs 
någonting som Jonsson kallar för ”freshning” (jmf ”facelift”). Detta innebär att man 
uppdaterar vissa delar av bilen för att öka kundvärdet. Efter ca 7 år ersätts modellen av en helt 
ny, då får bilen antingen en helt ny tophat eller så skapas en helt ny plattform (se kapitel 1.4 
för förklaring av begrepp).  

Ovanstående parametrar är viktiga att känna till för att förstå den operativa modellen för 
produktframtagningsprocessen. Jonsson kallar processerna för ”yearly work”, alltså en 
kontinuerlig process som utgör det dagliga arbetet. Eftersom att utvecklingstiden för en bil är 
så lång krävs en gedigen planering av produktportföljen inför framtiden. Detta sker på en hög 
strategisk nivå inom vad Jonsson kallar produktplanering. Produktplanen är en 
framtidsplanering och förvaltning av produktportföljen som sträcker sig 10 år framåt. I planen 
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är de första 3 åren mer eller mindre frysta. Vilket betyder att de modeller som kommer att 
komma ut de närmaste 3 åren i princip är helt färdiga redan idag. Nästa grupp produkter ligger 
4-7 år fram i tiden och är under planering, eller i en tidig konceptfas. Efter 8-10 år framåt sker 
ingen egentlig produktplanering, utan den perioden handlar endast om att säkerställa 
kompetensbasen. Detta är för att se till att den kompetens som kommer att krävas i framtiden 
redan existerar inom företaget när den blir aktuell.  

På en lägre nivå indelas själva framtagningen i två faser, en produktplaneringsfas och en 
projektfas (se figur 9). I produktplaneringsfasen identifieras vilken målgrupp en ny modell – 
eller en uppdatering – ska rikta sig mot. Det formuleras också en tydlig målbeskrivning, som 
baseras på målgruppens behov och efterfrågan. På ett affärsmässigt plan specificeras även mål 
om exempelvis, vilka marginaler produkten ska ha. Utifrån detta byggs sedan en utförlig 
beskrivning av den nya modellen. När produktplaneringsfasen är över sker en överlämning till 
det team som ska utforma modellen. För att säkerställa att alla faktorer – som beslutats om i 
produktplaneringsfasen – verkligen byggs in, är delar av projektteamet delaktiga även i 
planeringsfasen. Själva projektfasen är i sin tur uppdelad i tre delar. Konceptfas, 
industrialisering och löpande underhåll, vilka har diskuterats i kapitel 3.1. Jonsson 
understryker vikten av att överlämningarna är kontrollerade av rigorösa processer. Detta är 
viktigt för att säkerställa att målen från produktplaneringen inte förbises. Vidare byggs hela 
projektstrukturen kring tre individer där en är övergripande ansvarig – affärsprojektledare, 
den har sedan två personer under sig: En industriell projektledare och en kommersiell 
projektledare. Den industriella projektledaren är representant för vad som är 
tillvekningsmässigt möjligt och den kommersiella är till för att representera kundvärdet.  

 

Figur 9.   Illustrerar Volvos produktframtagningsprocess (Jonsson, 2011). Produktplaneringen innefattar både 
affärsutvärdering och idégenerering. I figuren är överlämningarna mellan de olika faserna i framtagningsprocessen 
inringade, detta då de är speciellt kritiska eftersom att man under dessa riskerar förlora vital information.  

3.2.3 Problemen är inte relaterade till process- eller organisation 
Som diskuterats ovan har Volvo haft problem att fullt ut identifiera vilka områden och attribut 
som en kund värdesätter. Enligt Jonsson är detta inte relaterat till en felaktig process eller 
organisationsstruktur. Alla verktyg, både process- och organisationsrelaterad finns redan på 
plats. Exempelvis är kunden representerad på hög nivå i projektteamen i form av en 
kommersiell projektledare, ändå når man inte alltid ända fram. Jonsson menar att dessa 
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problem är relaterade till andra orsaker än en felaktig process. Att arbeta med högt kundfokus 
medför viss problematik. Bland annat innebär detta att vissa komponenter måste 
nedprioriteras då de tillför ett lägre kundvärde, samtidigt som väldigt mycket fokus kommer 
att läggas på andra komponenter som tillför ett högre kundvärde. Enligt Jonsson kan det vara 
svårt att driva igenom och motivera en sådan prioritering i konstruktionsteamen då det rent 
konkret innebär att man klart uttalar att vissa individers arbete tillmäts ett högre värde än 
andras. Konkret innebär detta en risk för att det uppstår konflikter med negativa konsekvenser 
för trivsel och produktivitet. På BMW har problemet lösts genom att ingenjörerna – till en 
högre grad – exponeras för kunderna. Och genom att man arbetar för att varje enskild ingenjör 
ska känna ägandeskap över den färdiga produkten hellre än den egna komponenten. Jonsson 
säger att ”om en ingenjör faktiskt förstår vad det är kunden värdesätter och efterfrågar så 
skapas det inte någonting annat”.  

Volvo har en egen modell på hur ovanstående problem ska lösas – bland annat samlades alla 
funktioner som har någonting att göra med bilens slutliga utformning i en ledningsgrupp. 
Fördelen med denna modell är att alla kompetenser samlas och på så sätt uppnås en kraftfull 
tvärfunktionalitet. I tillägg förenklas kommunikationen mellan olika funktioner och det blir 
enklare att sprida kunskaper om exempelvis kundvärde.  

3.3 Planering av produktportfölj - intervju med Jesper Otterbeck 
Jesper Otterbeck har lång erfarenhet från bilindustrin. Professionellt kom han först i kontakt 
med bilindustrin när han arbetade som konsult på McKinsey. Under den perioden var han 
involverad i ett flertal strategiska uppdrag på till exempel Volvo. Efter ”McKinsey-tiden” 
startade Otterbeck företaget Autoscout24, som idag är en av Europas största nätsajter för 
begagnade bilar, och har även suttit i styrelsen i Däckia. Idag äger han AB-Reservdelar, som 
är ett grossistföretag för reservdelar till bilar.  

Intervjun med Otterbeck var riktad mot strategiska frågor rörande bilföretagens 
produktportföljer, och hur dessa ska kontrolleras. Han bidrog med en stor förståelse över 
problematiken och svårigheterna i detta ämne. Som även nämnts tidigare understryker 
Otterbeck att bilföretagens produktportföljer måste kontrolleras på en hög nivå. På grund av 
den långa utvecklingstiden för en bil krävs en väldigt långsiktig planering. I planeringen 
måste man överväga vilka marknader och målgrupper som man behöver nå ut till i framtiden. 
Detta för att säkerställa att man kan tillgodose framtida trender och efterfrågan, men även för 
att säkerställa hållbarheten i de marknader man finns på. Exempelvis kan det visa sig att 
Europas bilpark inte kommer växa under de närmaste 10 åren. I det fallet finns en risk att den 
Europeiska bilmarknaden inte efterfrågar tillräckliga volymer – vilket kanske medför att 
produktportföljen behöver riktas mot Amerika eller Kina. Denna typ av analyser är viktiga att 
göra för att förstå vilket fokus som måste hållas i produktframtagningen i framtiden. Olika 
marknader kommer att kräva olika produktsammansättningar. Det är alltså genom förvaltning 
av produktportföljen som företagets framtida inriktning bestäms.  

I tidigare intervjuer (främst i intervjun med Magnus Jonsson kap 3.2) har betydelsen av 
kundfokus och vikten av att bygga in kundvärde i produkterna diskuterats ingående. Otterbeck 
menar också att detta är avgörande faktorer för att skapa en framgångsrik verksamhet. Enligt 
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honom är kundvärde till viss del styrd av övergripande trender på marknaden. Idag råder 
exempelvis en hög miljömedvetenhet vilket medför hårda krav på koldioxidutsläpp. Otterbeck 
menar att det föreligger stora svårigheter för bilföretagen att möta dessa trender och därmed 
problem med att bygga in kundvärde. För det första, är utvecklingstiden på en bil ca 4 år och 
livslängden är ca 7. Detta medför att de trender som råder idag – och ska råda 7 år framöver, 
måste ha förutsetts för 4 år sedan. Problematiken och den stora svårigheten i detta är självklar. 
För det andra, är bilmärken beroende av att de har en profilering – Volvo som tidigare 
använts som exempel har en tydlig profil som ett säkert alternativ. Profileringen bygger upp 
en trovärdighet och identitet hos bilmärkena som inte går att bortse ifrån vid förändrade 
marknadstrender. Att göra totala förändringar i och med skiftat marknadsfokus medför en 
diskontinuitet som reducerar trovärdigheten. Därmed riskeras att företagets kärnkunder 
förloras. Slutsatsen att dra ifrån detta är att – kundvärde och marknadstrender inte alltid kan 
följas även om de identifierats tidigt.  

3.4 Produktframtagning inom Telecom – intervju med Åke Sundelin  
Åke Sundelin har 20 års erfarenhet från sitt arbete med forsknings och 
produktutvecklingsfrågor på Ericsson Group AB. För 4 år sedan blev Sundelin chef över en 
”funktion” som ansvarar för utformningen av Ericssons produktframtagningsstrategier. 
Funktionen – Product Development Excellence (PDE) – innefattar utöver den strategiska 
utformningen även verksamheter för att implementera och underhålla de ”fastslagna” 
strategierna. Syftet med intervjun var att få en bättre förståelse för hur 
produktframtagningsprocessen organiserats inom telekombranschen. 

Tidigt i intervjun framkom att produktframtagningsarbetet på Ericsson genomgått stora 
förändringar de senaste 6 åren. Detta var nödvändigt då konkurrensen inom branschen ökat 
avsevärt. Likt vad som hänt i bilindustrin har nya aktörer från främst Kina tagit många 
marknadsandelar. Vilket i sin tur medfört högre krav på TTM, pressade priser och högre 
produktkomplexitet. Enligt Sundelin har väldesignade produktframtagningsprocesser fått en 
större betydelse för Ericssons fortsatta konkurrensförmåga. Som följd av denna utveckling har 
produktutvecklingsfunktionen kommit att bli allt mer central i företagets övergripande 
affärsplan. 

Traditionellt har produktframtagningen på Ericsson varit sekventiell (se figur 3), men den nya 
marknadssituationen medförde att företaget år 2005 implementerade APD. Anledningen till 
att APD implementerades var att den traditionella metoden var för statisk. Som illustreras i 
figur 10 genomfördes först en förstudie som ledde till en väldefinierad specifikation av vad 
som skulle utvecklas. Därefter tog en 12-18 månader lång utvecklingsfas vid, under vilken 
produkten utvecklades enligt specifikationen. Det var främst detta som medförde problem, 
eftersom att specifikationen inte kunde ändras under utvecklingsperioden. Metoden byggde 
alltså på att marknaden var förutsägbar, vilket den enligt Sundelin inte längre är. Ericsson var 
tvungna att på något sätt att förändra processen, så att den blev mer flexibel och öppen för 
förändringar. 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Figur 10. Visar hur Ericsson Group i den sekventiella metoden typiskt strukturerade sin produktframtagningsprocess.  

Den huvudsakliga förtjänsten med APD blev just ökad flexibilitet i framtagningsprocessen. 
Detta kunde realiseras genom att produktframtagningen genomförs i ett antal iterationer vilka 
medför kontinuerliga uppdateringar. I Ericssons fall sker dessa cykler i intervall om ca 2 
veckor. Framtagningsprocessen bygger alltså på loopar där inputs från analysen av föregående 
produktversion utgör grunden för nästa version. Beslut som fattas inför varje ny loop är 
relativt små, vidare realiseras dessa beslut uteslutande efter en prioritetslista utarbetad av 
marknadsavdelningen. Resultatet blir som beskrivs i figur 11, dvs. nya produktversioner 
lanseras med 2 veckors mellanrum där varje version endast medför marginellt bättre 
prestanda. Kontinuiteten däremot medför att man under samma period som tidigare 
utvecklingsprojekt (12-18 månader) uppnår lika stor förbättring i prestanda, men med mycket 
större träffsäkerhet av kundens behov.   

 

Figur 11. Visar hur Ericsson Group idag nyttjar en iterativ produktframtagningsprocess för möjligöra flexibilitet och därmed 
stärka sin konkurrensförmåga. Man startar med produktversion 1 som sedan byggs på under ett antal iterationer. 
Under varje iteration ökar funktionaliteten och kundvärdet marginellt. I tillägg är varje produktversion baserad på 
det föregående och även färdigt för kunden att använda.  

För att möjliggöra dessa korta uppdateringsintervall följs ett antal principer som beskrivs 
nedan. Produktversion n+1 måste bygga på produktversion n och det som fungerar i 
produktversion n måste fungera i version n+1. Konkret medför detta att en produktversion 
aldrig kan hoppa över ett steg. Vilket i sin tur medför ett problem: En kund som har version n, 
måste köpa version n+1 innan den kan köpa version n+2. Alltså strider den nuvarande 
modellen något mot vad som måste anses vara dess huvudsyfte. Detta system är dock 
nödvändigt, då kostnader för systemunderhåll annars blir ohållbara.  
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Mot denna bakgrund pekar Sundelin på vikten av att produkterna är modulära. För att 
arbetssättet som beskrivits ska vara tillämpbart måste det finnas tydliga avgränsningar mellan 
komponenter eller i detta fall mjukvaruapplikationer. Därför utförs inför varje ny loop en 
anatomianalys. Det huvudsakliga syftet med denna analys är att utvärdera vilka konsekvenser 
en ny applikation har på de andra. Frågan som behöver ställas är hur en ny funktion i en viss 
komponent påverkar övriga funktioner. Precis som beskrivits i tidigare teorikapitel poängterar 
Sundelin vikten av att arkitekturen för en sammansatt produkt är lämpad för vidareutveckling. 
Av denna anledning arbetar man inom Ericsson efter något man kallar för ”Strong 
Governance”. Innebörden av detta är att ett välfungerande och väldefinierat gränssnitt sällan 
eller aldrig bör ändras. Vidare presenterade Sundelin under intervjun var Ericsson Group är på 
väg avseende produktframtagningsstrategi. Tanken är att man innan år 2015 skall ha 
implementerat stora delar av innehållet i LPDS i dagens process. Specifikt arbetar man mot 
bakgrund av den enorma prispress som branschen utsätts för med att reducera ”wastes”. 

En väldigt viktig fråga som också diskuterades var hur strategier inom produktframtagning 
praktiskt implementeras. Beroende på strategi, verksamhet och affärsområden kommer 
utmaningarna att skilja sig. Trots detta finns det några övergripande tillvägagångssätt vid 
införandet av nya strategier. För det första måste strategin vara väl förankrad hos 
företagsledningen. Utan sådan förankring kommer de nya arbetssätten aldrig att få genomslag. 
För det andra måste personalen utbildas inför implementeringen av en ny strategi. Ovilja och 
misstro mot förändrade arbetssätt är en vanlig anledning till misslyckande i sådan här frågor. 
På Ericsson får därför berörd personal genomgå omfattande utbildningar. Avslutningsvis är 
det viktigt att inte genomföra förändringen på alla plan samtidigt. En ny strategi introduceras 
normalt på ett pilotområde, detta är både ett test för ledning och personal för att se att de nya 
metoderna faktiskt fungerar. I tillägg ges också möjlighet att förbättra och anpassa strategin så 
att den bättre korrelerar mot verkligheten. På Ericsson är multimediasegmentet ett sådant 
pilotområde, de var först med APD och kommer i framtiden också bli först med LPDS. 

Avslutningsvis pekade Sundelin på vikten av att kunna mäta effektiviteten inom 
produktframtagning. Dock är det är svårt att generalisera på ett sådant sätt att mättekniken blir 
tillämplig på flera företag. Då huvudsyftet är att öka transparensen genom hela företaget är det 
viktigt att måtten utformas så att de bär information som möjliggör jämförelse mellan olika 
beslutsnivåer och affärsområden. Avseende det senare är det viktigt att ha förståelse för att 
olika mått har olika relevans för olika områden. Betydelsen av exempelvis frekventa 
produktuppdateringar är inte lika stor inom växelsegmentet som inom 
mobiltelefonisegmentet.  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4 Syntes  

I detta kapitel analyseras och diskuteras de fakta som introducerades i kapitel 2 och 3, utifrån 
de frågor som definierats i kapitel 1 under rubriken Frågeställningar. Målsättningen är att 
denna syntes av insamlad fakta ska utgöra en gedigen grund till de rekommendationer och 
slutsatser som följer i nästa kapitel.  Nedan presenteras materialet utifrån ämnena kundvärde, 
process, organisationsstruktur, teknologi och paralleller till Telekombranschen. 

4.1 Att förstå kundvärde, en förutsättning för framgångsrik produktframtagning 
Ett företags konkurrensfördelar är beroende av förmågan att leverera värde som motiverar 
kunden att konsumera dess produkter (Porter, 1996; Christensen, 2010; George, Works & 
Watson-Hemphill, 2005; Morgan & Liker, 2006). Många av dagens mest framgångsrika 
företag kännetecknas av en hög förmåga att identifiera och tillfredsställa efterfrågan hos deras 
målgrupper (Jonsson, 2011; Christensen, 2010). Alla teorier och intervjuer i denna rapport 
förmedlar i detta avseende samma budskap: För att framtagningsprocessen ska bli ett starkt 
konkurrensmedel måste kunden sättas i första rummet.  

Beroende av faktorer som utvecklingstid och livslängd finns olika vägar att integrera 
kundvärde i produkten. APD (som främst praktiseras för produkter med extremt korta 
utvecklingscykler och TTM) förespråkar en reaktiv process, detta är inte direkt tillämpbart på 
bilar då utvecklingstiden hos många komponenter i en bil är mycket lång (Sundelin, 2011; 
Thomke & Reinertsen, 1998). Exempelvis motorer, chassi och kaross kräver en proaktiv 
process då dessa ej enkelt kan justeras vid förändrad efterfrågan (Morgan & Liker, 2006). 
Dock finns komponenter i en bil som har mycket korta utvecklingstider, där man potentiellt 
sett skulle kunna utnyttja reaktiva processer. Exempelvis är mycket i dagens bilar 
mjukvarustyrt. Motor, växellåda, navigationssystem, broms- och styrsystem är alla exempel 
på komponenter som delvis eller till fullo är kontrollerat av mjukvara. Mjukvara skulle med 
fördel kunna utvecklas efter andra processer och rutiner än de komponenter där 
utvecklingstiden är lång (Sundelin, 2011). Genom att praktisera APD skulle en högre 
flexibilitet uppnås inom dessa områden och därmed lättare bygga in högre kundvärde, 
eftersom produkten i högre utsträckning skulle kunna justeras efter konsumentens önskemål. 
Detta skulle kräva system där komponenter med kort utvecklingstid kan utvecklas separat från 
de med lång utvecklingstid, det är dock svårt att realisera i större utsträckning. Konkret 
innebär det att komponenter med lång utvecklingstid bestämmer takten för de komponenter 
som skulle kunna utvecklats snabbare. Så länge den distinktion som diskuterats inte 
genomförs kommer det att vara en proaktiv utvecklingsprocess som krävs. 

Att uppnå kundfokus handlar i stort om att integrera kunden i det dagliga arbetet, och ett sätt 
att göra det på är att observera sin målgrupp i dess vardag.  Det tillvägagångssättet skapar en 
djup förståelse och därmed upptäcks potentiella behov som den nya produkten skulle kunna 
tillfredsställa. (Jonsson, 2011; George, et al. 2005; Morgan & Liker, 2006). Dock måste detta 
arbete vara mer djupgående än vad som beskrivs i LPDS. Processer och 
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organisationsstrukturer är viktiga verktyg för en framgångsrik produktframtagning. Men dessa 
kommer inte ha någon effekt om de inte accepteras av personalen. Det är nämligen så att den 
enskilde ingenjören slutligen kommer avgöra om kundvärdet byggs in i produkten eller inte. 
Därför är det viktigt att alla nivåer i ett utvecklingsteam exponeras för kunden, och att 
kundfokus finns med i företagets kärnvärden (Jonsson, 2011; Sundelin, 2011). Ett i denna 
fråga belysande citat från Kousuke Shiramizu Lexus designexpert och vice vd: "Engineers 
who have never set foot in Beverly Hills have no business designing a Lexus. Nor has anybody 
who has never experienced driving on the Autobahn firsthand." (Morgan & Liker, 2006) 

4.2 Framtung framtagning, att göra rätt ifrån början 
Ett område som alla intervjupersoner samt LPDS och CE förespråkar är att 
framtagningsprocessen ska vara framtung. Mer konkret innebär det att resurser och energi 
fokuseras till de tidigare stadierna av produktframtagningsprocessen, d.v.s. under 
affärsutvärderingen och konceptutvecklingen. Det handlar om att finna det bästa alternativet 
redan från början för att slippa de kostsamma sena förändringarna. Vikten av att arbeta på 
detta sätt belyses bra av följande exempel. 100 miljoner kronor extra på utvecklingssidan, har 
enligt Jonsson, mindre effekt på marginalerna än att en bilmodell blir 1000 kronor dyrare att 
tillverka, eller att prissättningen blir felaktig. Delar i att uppnå en framtung 
framtagningsprocess behandlas i kapitel 2, där vikten av att man arbetar med alternativa 
modeller diskuteras. Man ska alltså sträva efter att hålla flera parallella alternativ vid liv så 
länge som det går (Morgan & Liker, 2006).  

I tillägg till ovan är det viktigt att varje fas avslutas ordentligt innan man övergår till nästa. 
Annars riskerar man att tappa den långsiktighet och det målfokus som byggts upp i 
affärsutvärderingen (Thorwid, 2011; Jonsson 2011). Risken att tappa fokus leder oss in på 
nästa viktiga område för att bygga upp en framtung process, vilket är att tydligt definiera de 
olika faserna såväl som överlämningar från en fas till en annan. Projektteamen som arbetar i 
en fas kommer troligtvis inte vara exakt desamma som arbetar i nästa fas. Ett kritiskt område 
för en framtung process är därför att överlämningarna mellan faserna är utformade på ett 
sådant sätt att varken tankar eller målsättningar förloras. Ett konkret sätt att minimera risken 
är att se till att hela teamen har tillgång till förstahands information (undvika visklek). En 
möjlig utformning är seminarier, där projektets målnivåer, status mm. presenteras. Under 
dessa seminarier ska hela projektteamen för den aktuella fasen och för nästa fas närvara 
(Jonsson, 2011). 

Sista ledet i att åstadkomma en framtung process är att bygga kompetensbaser på rätt sätt. En 
förutsättning för att man ska kunna ”göra rätt från början” är att kompetent personal – som 
kan förutse utmaningar nedströms – samlas. Det krävs en viss långsiktighet i planering av 
personalfrågor (Thorwid, 2011; Sundelin, 2011). Att rekrytera och bygga kunskap tar tid. För 
att kunna möta framtida utmaningar måste man därför börja fundera på nödvändiga framtida 
kompetenser redan idag. Exempelvis kommer bilindustrin fram tills år 2020 gå igenom ett 
stort teknikskifte som går mot elhybrider och elbilar, vilket kommer att kräva nya 
kompetenser (Jonsson, 2011). 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4.3 Att uppdatera bilen, en lärdom från Telecom 
Att tillverka unika motorer till varje bilmodell är extremt kostsamt. Det mest fördelaktiga – ur 
en kostnadssynpunkt är att skapa en motor som passar i alla modeller. Det försöker man inom 
bilindustrin att realisera med moduler. Tanken är att tydligt definierade gränssnitt ska 
möjliggöra att en motor (modul) kan utvecklas isolerat från resten av bilen och sedan kunna 
monteras i modeller med överensstämmande gränssnitt. Ett exempel från verkligheten är 
BMWs 1-serie, där modellerna 116, 118 och 120 alla har samma tvålitersmotor. Skillnaden 
mellan det minsta motoralternativet och det största är en mjukvarulåsning (Jonsson, 2011). 
Exemplet är inte unikt för motorer och BMW, utan har blivit en praxis för bilföretagen. Volvo 
har exempelvis i flera av sina modeller byggt in en fjärrstyrd motorvärmare. Motorvärmaren 
följer med bilen oavsett om kunden betalat för den eller ej, men det är endast den som betalat 
för motorvärmaren som kan använda den. Med andra ord är det man betalar för idag inte mer 
teknik, utan tillgång till tekniken (Jonsson, 2011).  

Tillvägagångssättet som beskrivits ovan möjliggör för företagen att upprätthålla en bredare 
produktportfölj än vad som annars varit ekonomiskt möjligt. Bilindustrin är heller inte ensam 
om detta tillvägagångssätt. Att billiga och dyra modeller delar samma tekniska plattform är 
inte revolutionerande och har sedan tidigare praktiserat inom många branscher (Thorwid, 
2011). Exempelvis så är nästan alla telefonväxlar som leveras av Ericsson likadana, både 
mjukvara och hårdvara. Kunden ges själv möjlighet att specificera hur mycket kapacitet 
(hårdvara) och vilka funktioner (mjukvara) de behöver. Det man som kund köper är en 
licensnyckel som låser upp de specificerade funktionerna och kapaciteten. Skillnaden mot 
bilindustrin är att Ericssons kunder ges större möjlighet att låsa upp eller uppdatera, den 
initiala kapaciteten/funktionaliteten efter behov . Detta har växt fram inom Telecom som ett 
svar på ett ökat krav av specialanpassning från kunderna (Sundelin, 2011). Man har genom 
relativt enkla medel lyckats med att uppdatera kundvärdet i en produkt som redan sålts. Denna 
typ av uppdateringar vore också fullt möjligt inom bilindustrin, och genomförs redan idag 
genom exempelvis ”chiptimning” (Jonsson, 2011). Det är ett faktum att de modeller som 
levereras innehåller teknik för högre prestanda än vad som leverats initialt. Det öppnar för 
större möjligheter för kunden att själv skapa en bil som just passar de egna personliga 
behoven än vad som utnyttjas inom bilindustrin. I fallet BMW skulle denna lösning praktiskt 
kunna innebära att man antingen kan köpa eller hyra tillgång till mer prestanda eller andra 
funktioner, genom att ladda ner mer omfattande licensnyckel. Dock måste dessa möjligheter 
utredas vidare speciellt angående garantiåtaganden och hur prissättning för denna typ av tjänst 
ska utformas (Otterbeck, 2011). 

Under rubriken ”att förstå kundvärde”, diskuterades kort att man inom bilindustrin har svårt 
att tillvarata möjligheten att nyttja reaktiva processer i mjukvaruutveckling. Det är både 
relaterat till att det är svårt att isolera utvecklingen av mjukvara från den komponent den ska 
styra, men också att stora delar av kompetensen är fokuserat på andra områden (Jonsson, 
2011). Inom detta område skulle man eventuellt praktisera samma teknik som Apple – att man 
låter andra företeg bygga applikationer som man sedan tar provision på vid försäljning 



Produktframtagning inom bilindustrin 
Johan Meinhardt & Dennis Kallin 

 

  29 

4.4 Tvärfunktionellt arbete, verktyg för att bygga in kundvärde 
Som presenterats i kapitel 2 och 3 är utformningen av ett företags organisationsstruktur 
centralt för att uppnå en effektiv och framgångsrik produktframtagning. Organisationens 
struktur kan inte utformas isolerat ifrån arbetsprocesserna, eller vice versa. De 
tvärfunktionella processer som förespråkas av både teorier som LPDS och CE kräver en viss 
organisationsstruktur för att fungera. (Valle & Vázquez-Bustelo, 2009; Jarvis, 1999; Winner 
et al, 1988). Som tidigare nämnts utgör strukturen och arbetssätten verktyg för att bygga in 
kundvärde i produkten. Mot denna bakgrund är det viktigt att företag aktivt funderar på hur 
organisationsstrukturen ska se ut för att på bästa sätt stärka produktframtagningsförmågan.  

En tvärfunktionell stuktur har identifierats som särskilt gynnsam för att möta den hårdnande 
konkurrenssituation som dagens bilindustri ställs inför. Samtliga av de tre presenterade 
teorierna såväl som flertalet av intervjuerna ger starka och konkreta argument för denna 
slutsats (Winner et al, 1988; Thomke & Reinertsen, 1998; Morgan & Liker, 2006; Sundelin, 
2011; Thorwid, 2011; Jonsson, 2011). Konceptutvecklingen är det speciellt viktigt att man 
arbetar tvärfunktionellt. Vilka kompetenser som ska ingå i konceptutvecklingsteamet bör 
noggrant utvärderas och viktas utifrån faktorer som exempelvis kundvärde. Vidare handlar det 
inte bara om att samla nödvändig kompetens utan också om att reducera ickenödvändighet. 
Detta då man ibland tenderar till att inkludera kompetenser som förflyttar fokus från 
värdeadderande frågor till icke-värdeadderande (Jonsson, 2011; Morgan & Liker, 2006). 
Främst möjliggör tvärfunktionella grupper reducerad TTM och utvecklingskostnad samt höjd 
produktkvalitet (Lawson & Karandikar, 1994; Jarvis, 1999; Valle & Vázquez-Bustelo, 2009). 
Ytterst beror detta på att mängden omarbetning reduceras tack vare att strukturen möjliggör 
att beslut fattas utifrån en maximal mängd relevant fakta.  

Fortsatt visar kapitel 2.2 och 3.4 att implementering av ett tvärfunktionellt arbetssätt i många 
fall initialt motarbetats av personalen (Jarvis, 1999; Sundelin, 2011). Med anledning av detta 
är det viktigt att beslutsfattare, inklusive företagsledningen aktivt stödjer arbetet med 
organisationsförändringen (Morgan & Liker, 2006; Jarvis, 1999). Vidare är en viktig del i 
implementeringen att samtliga anställda informeras och utbildas i förtjänsterna med det 
tvärfunktionella arbetssättet. (Sundelin, 2011). Ytterst är det avgörande att företaget lyckas 
skapa en struktur och kultur där anställda i tvärfunktionella grupper – trots olika bakgrund och 
kompetens – lyssnar och lär av varandra i produktframtagningsarbetet. 

4.5 Teknologi & IT stöd, nödvändigt i tvärfunktionella organisationer  
I kapitel 2 uppmärksammas att modern teknologi utgör ett viktigt redskap i stora delar av 
produktframtagningsprocessen (Jarvis, 1999, Thomke & Reinertsen, 1998; Morgan & Liker, 
2006). Teknologi som CAD, CAE, CAM möjliggör – när den integreras i 
produktframtagningsprocessen – kortare TTM och lägre utvecklingskostnader såväl som 
högre flexibilitet för produktförändringar. Dessutom blir processen generellt säkrare och 
bättre strukturerad när organisationer implementerat denna typ av datorstöd i verksamheten 
(Trygg, 1993). I tillägg till dessa stöd har RPT utmärkt sig som ett kraftfullt verktyg i 
utvecklings- och designfasen vid produktframtagning. Speciellt är möjligheten att skapa ett 
stort antal prototyper till en låg kostnad som bidrar till effektivitet i arbetet (Jarvis, 1999).  
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Kommunikation är centralt i alla organisationer. Med sofistikerade IT system och tekniska 
hjälpmedel – som de som diskuterats ovan – kan ett företag upprätthålla god kommunikation, 
trots geografisk spridning. Som diskuterats tidigare är tvärfunktionella grupper ett centalt 
inslag för en framgångsrik produktframtagning. För företag med verksamheter i många länder 
kan detta arbetssätt naturligtvis medföra utmaningar. I arbetet att överbrygga dessa 
utmaningar spelar teknologin en viktig roll. Framförallt är förmågan att dela och lagra 
information på ett rationellt och standardiserat sätt avgörande för att upprätthålla ett 
tvärfunktionellt arbetssätt (Sundelin, 2011). Som en avslutande reflektion är det rimligt att 
anta att den här typen av teknologiska hjälpmedel kommer att få större betydelse i framtiden. 
Ur bilindustrins perspektiv ses tydliga användningsområden när exempelvis tillverkning och 
support flyttas till lågkostnadsländer samtidigt som forskning och utveckling finns kvar i de 
traditionella bilnationerna (Jonsson, 2011). 
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5 Rekommendationer och slutdiskussion 

Inom ramen för de avgränsningar som satts upp för arbetet har ett antal slutsatser dragits från 
teori såväl som empiri. Förhoppningen är att denna syntes – som presenterats i sin helhet i 
kapitel 4 - ska kunna utgöra en vägledning för bilindustrin i strävan efter ”best practice” 
avseende produktframtagning. Nedan följer därför ett antal kortfattade rekommendationer 
utifrån de ämnen som definierats i avsnittet Frågeställningen samt behandlats i Syntesen.  

5.1 Produktframtagning för stärkt konkurrensförmåga 
Rapporten pekar inledningsvis på vikten av kundvärde byggs in produkten. Kunden måste 
alltid sättas i första rummet om produktframtagningen ska kunna resultera i 
konkurrensfördelar. Det kan förefalla som en självklarhet men har speciellt i intervjuer visat 
sig vara ett område för förbättring. Huvudsakligen gäller det att bilproducenterna måste bli 
bättre på att skapa en förståelse för kundvärde hos varje enskild individ i sina organisationer. 
Av denna anledning bör företagen dels manifestera detta fokus i sina kärnvärden och dels 
exponera alla nivåer i ett utvecklingsteam för kunden. Dessutom visar arbetet att biltillverkare 
måste – i högre grad – integrera sin målgrupp i det dagliga arbetet. Konkret bygger företag 
lämpligen upp förståelse för en specifik målgrupp genom två olika arbetssätt. För det första är 
varierande studier av kundens behov och önskemål i vardagen är en nödvändighet. För det 
andra gäller det att sätta samman produktutvecklare med – för kundgruppen – relevanta 
erfarenheter. I förlängningen utgör det senare påståendet naturligtvis även ett underlag till 
personalsammansättning såväl som nyrekrytering. 

Vidare har studien visat att produktframtagningsprocessen inom bilindustrin bör vara 
framtungt utformad. D.v.s. att mer resurser och energi ska fokuseras till de tidigare stadierna 
av processen, under affärsutvärderingen och konceptutvecklingen. Konkret möjliggörs detta 
om företagen innehar relevant såväl som tillräcklig kompetens. En förutsättning för att kunna 
”göra rätt från början” är att det finns kompetens för att förutse framtida utmaningar. 
Biltillverkare bör därför aktivt arbeta med att upprätthålla sin kunskapsbas genom exempelvis 
utbildning och nyrekrytering. En annan förutsättning för att kunna skapa en framtung process 
är att de olika faserna under produktframtagningen samt överlämningarna mellan dessa faser 
är väldefinierade. Detta för att man annars riskerar att förlora viktig information i 
fasövergångarna. Ytterligare en metod för att reducera informationsförluster vid fasväxlingar 
är att låta delar av projektteamen ”överlappa” fasövergångarna. Alltså göra dem delaktiga 
även i tidigare faser. Hur detta praktiskt utformas kan variera men målsättningen måste vara 
att inga tankar eller målsättningar förloras längs vägen. Avslutningsvis är det viktigt att arbeta 
med flera alternativa konstruktioner och designer under produktframtagningen – för att 
möjliggöra en framtung process. Anledningen är att kostnaden som detta parallella arbete 
medför generellt är marginell jämfört med de kostnader som uppstår vid förändringar av en 
produkt i ett sent skede.  
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Bilindustrin har ett antal potentiella lärdomar de kan hämta från telekom. Ett sätt att bygga 
produkterna som blivit praxis inom telekom är att bygga dem så att de kan uppdateras av 
användaren. Detta vore fullt möjligt även inom bilindustrin och bör praktiseras även där då 
det skulle medföra att högre kundvärde integreras i produkten. 

Kopplat till ovan beskriven process finns också rekommendationer för hur biltillverkare bör 
strukturera sin organisation. För att bygga in kundvärde och ”göra rätt från början” är det 
viktigt att företagen implementerar tvärfunktionellt arbetsätt. Samtliga – för produkten 
relevanta – kompetenser ska struktureras så att de integreras i samtliga beslut. Vid den 
praktiska implementeringen av detta är det särskilt viktigt att beslutsfattare ända upp till 
företagsledningen aktivt stödjer förändringsarbetet. Dessutom är information och utbildning 
av anställda i syfte att ge förståelse för förtjänsterna med det tvärfunktionella arbetssättet 
nödvändigt. Ytterst handlar det om att skapa en struktur och kultur där anställda i 
tvärfunktionella grupper – trots olika bakgrund och kompetens – lyssnar och lär av varandra. 

Avslutningsvis visar arbetet att teknologi har en avgörande betydelse för effektiv 
produktframtagning. Vidare visas att en aktiv utveckling inom detta område är nödvändig för 
att upprätthålla konkurrensförmågan. Stöd som CAD, CAE, CAM, RPT möjliggör kortare 
TTM, lägre kostnader, högre flexibilitet, större driftsäkerhet samt en bättre struktur. Dessutom 
stödjer dessa hjälpmedel de behov som tvärfunktionella grupper har på ett väldigt effektivt 
vis, speciellt om organisationen är geografiskt utspridd. 

5.2 Slutdiskussion – ämne för fortsatta studier och brister i rapporten 
Detta stycke syftar till att finna förbättringsområden och alternativa frågeställningar till 
arbetet, men även att diskutera rapportens styrkor och svagheter. Som tidigare beskrivits är 
området produktframtagning väldigt omfattande. Det är dessutom sällan tydligt avgränsat vad 
som inkluderas i begreppet. Mot denna bakgrund fanns det behov att avgränsa arbetet till att 
studera ett antal utvalda frågeställningarna mer ingående. Här uppstår problem, det är 
nämligen svårt att bestämma vilka delar inom produktframtagningsbegreppet som är de 
viktigaste. Detta är ännu mer påtagligt när man försöker generalisera över en hel bransch. 
Med andra ord finns en risk att avgränsningarna i vissa fall uteslutit frågeställningar som 
kunde varit relevanta för vissa företag inom branschen. Avgränsningarna som gjordes 
grundades huvudsakligen genom diskussioner med experter inom området samt 
litteraturstudier. Trots att intervjupersonerna otvivelaktigt har en hög kompetens finns risk för 
subjektivitet och felmarginaler. Utifrån denna förståelse samt de lärdomar som gjorts under 
arbetets gång har också mycket riktigt ett antal frågeställningar identifierats. Specifikt visade 
det sig att sourcingfrågor är intressanta för arbetet att utforma en framgångsrik 
produktframtagning. Vilket även reflekterades i diskussioner under de sista intervjuerna. 

På samma sätt som ovan kan också valet av teorier, som arbetet grundar sig på, ifrågasättas. 
Återigen, urvalet baseras – i hög grad – på diskussioner med experter inom området, men 
även artiklar och forskning inom angränsande områden. Självklart hade det varit önskvärt att 
återge ett ännu vidare teoretiskt perspektiv av ämnesområdet – möjligen också med en 
historisk överblick. Trots detta är vi nöjda med de prioriteringar som gjorts. Och det faktum 
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att samtliga intervjupersoner konfirmerat relevansen av dessa är ytterligare en kvittens på 
deras korrekthet. 

 Avslutningsvis bör relevansens av vår emiriska del diskuteras. I denna fråga finns det både 
argument för och emot det material som presenterats. Ur ett perspektiv hade det naturligtvis 
varit önskvärt med ett större antal intervjuer. Givetvis hade de rekommendationer och 
slutsatser som arbetet genererat stärkts ytterligare om personer från fler bilproducenter och 
telekomföretag intervjuats. Detta är alltså ett potentiellt förbättringsområde för ytterligare 
studier på området. Dock skall tilläggas att intervjupersonerna är några av Sveriges främsta 
inom området, samt att deras kompetens inte är isolerad till de företag de i dagsläget arbetar 
på. Vidare har alla varit verksamma inom produktframtagning på en hög strategisk nivå inom 
respektive företag. Intervjupersonerna från Accenture har dessutom medfört erfarenheter från 
stor mängd företag på grund av konsultverksamhetens karaktär. 

5.3 Tillkännagivanden 
Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till de personer och företag tagit sig tid att diskutera 
alla de frågeställningar som uppkommit under arbetet. Speciellt, vill vi tacka Mattias Gyllerup 
(Accenture) för den värdefulla vägledning som du gav oss i arbetets tidiga skede samt 
Magnus Jonsson, Jesper Otterbeck, Carl-Peter Thorwid (Accenture) och Åke Sundelin 
(Ericsson Group) för synnerligen värdefulla intervjuer. Avslutningsvis vill vi också tacka Jan-
Olof Svebeus för den feedback och vägledning du tillhandahållit utmed arbetets gång. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Frågor till intervjuer 
Nedan presenteras de övergripande frågeställningar som använts under samtliga intervjuer. Då målet 
varit att få till stånd en kvalitativ diskussion har dock även andra frågor i viss grad ställts under 
intervjutillfällena. Som nämnts i inledningen till kapitel 3 har fokus vid varje intervju varierat 
beroende på personens bakgrund och erfarenheter. Frågorna presenteras nedan – i enlighet med 
arbetets avgränsningar - uppdelade i områdena faktorer för framgångsrik produktframtagning, process 
och organisationsstruktur: 

FAKTORER FÖR FRAMGÅNGSRIK PRODUKTFRAMTAGNING 
• Vilka faktorer är viktiga för framgångsrik produktframtagning? 

‐ Hur arbetar ni med att skapa kundvärde? 
‐ Hur arbetar ni med att reducera TTM och framtagningskostnad? 

PROCESS 
• Hur har ni utformat er process för produktframtagning? 

‐ Finns det standardiserade arbetsätt upprättade av företaget avseende produktframtagning? 
‐ Beskriv processen från ide till färdig produkt? 
‐ Överensstämmer företagets målbild för produktframtagning med verkligheten?   

 
• Hur säkerställer ni att produkten erbjuder ”rätt” kundvärde, är effektiv att tillverka etc.? 

 
• Vad är inställningen till ”flexibilitet/effektiv anpassning” vs ”förutsägelse av framtida krav”? 

‐ Är ledningen tydlig i detta avseende? 
‐ Finns det ett uttalat mål om att vara flexibel? 

 
• I vilken grad använder ni ”teknologiska hjälpmedel” i processen? (Fördelar/Nackdelar) 

‐ Vilka fördelar/nackdelar upplever ni i nyttjandet av denna teknologi? 
‐ I vilken grad används RPT och vad är förtjänsterna/problemen? 

 
• Vad gör ni för att effektivt (minska kostnaden och förseningar) hantera förändringar i en 

specifikation? 
‐ Hur ser ni på framtung process 
‐ Använder ni er av parallella produktmodeller under er framtagningsprocess?     

 
• Vad gör företaget för att utveckla sin kompetens avseende process? 
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ORGANISATIONSSTRUKTUR 

• Beskriv hur ni strukturerat er i produktframtagningsarbetet? 
‐ Har ni riktlinjer för hur organisationen ska struktureras? 
 

• Vilka typer av kompetens är inblandade i produktframtagningen? 
‐ Använder ni tvärfunktionella grupper?  
‐ Om så, vilka är förtjänsterna/nackdelarna och hur implementeras en sådan struktur?  

   
• Hur bör organisationen vara organiserad praktiskt (geografiskt)? 

‐ Finns det problem med utspridda stukturer (olika geografiska platser)? Vilka? 
‐ Hur bemöter sådana eventuella problem? 

 
• Vad gör företaget för att utveckla sin kompetens avseende organisationsstruktur? 

 


