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Abstract 

Lean Product Development is a knowledge-based business concept in order to maintain high quality, meet 
customer requirements and to make product development more efficient. An important part of the process 
is to add a lot of resources at an early stage and execute the development as an iterative process between 
departments exploring many alternatives thoroughly. The work focuses on how Lean Product 
Development is carried out and explores how to manage interaction between different departments and 
expertise with regard to cross-functional collaboration and knowledge sharing i.e. learning. 

The information for the studies was gathered at a major Swedish company from two projects. The projects 
were carried out as cross-functional and possible key factors for cross-functional collaboration was 
identified.   

The results have been correlated with theories of Lean, Product development, Lean product development 
and Learning. The analysis shows that to carry out activities according to Lean product development will 
require more than to follow the concept’s framework for successful implementation. Factors that are 
identified as important in cross-functional collaboration is also recognised in the Lean product 
development theory. However the theory does not indicate how the factors is implemented and carried out 
but how it should be implemented. This will create opportunities and problems for companies that want to 
work and implement Lean product development. 

 
Keywords 
 
Lean, Lean Product Development, Product development, Learning, Organizational theory, Motivation, 
Cross-functional collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   - 3 -	  

 
 
 
Sammanfattning 

Lean produktutveckling är ett kunskapsbaserat verksamhetskoncept för att upprätthålla hög kvalité, 
tillgodose kundönskemål och effektivisera produktutvecklingsprocessen. En viktig del i arbetsutförandet är 
att lägga mycket resurser i ett tidigt skede och genomföra utvecklingen som en iterativ process mellan 
avdelningarna för att undersöka alternativa lösningar. Arbetet handlar om hur en verksamhet bedrivs enligt 
Lean produktutveckling och undersöker hur man lyckas med att samverka mellan olika avdelningar och 
områdesexpertis med avseende på tvärfunktionellt samarbete och lärande. 

Underlaget för studien har samlats in på ett större svenskt företag från två projekt. Projekten är 
genomförda tvärfunktionellt. Resultatet av studien lyfter fram faktorer som är viktiga vid tvärfunktionellt 
samarbete.  

Resultatet av studien har korrelerats med teorier från Lean, Produktutveckling, Lean produktutveckling 
och Lärande. Analysen visar att kunna genomföra sin verksamhet enligt Lean produktutveckling kommer 
det att kräva mer än att följa konceptets ramverk för att lyckas. Faktorer som identifierats som viktiga från 
studien är igenkännande i Lean produktutveckling. Men teorin diskuterar inte hur det ska implementeras 
och genomföras utan på vad som ska implementeras för att nå framgång i sin produktutveckling. Det kan 
komma att skapa möjligheter samt problem för företag som vill bedriva sin verksamhet enligt Lean 
produktutveckling.   

 
Nyckelord 
 
Lean, Lean Produktutveckling, Produktutveckling, Lärande, Organisationsteori, Motivation, 
Tvärfunktionellt samarbete.  
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte och mål till examensarbetet. 

Examensarbetet är skrivet under huvudhandledning från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och 
biträdandehandledning från Stockholms Universitet (SU) enligt kriterierna för kursen SA210X Teknik och 
lärande, examensarbete. Arbetets idé kommer ifrån institutionen Industriella informations- och 
kontrollsystem (ICS) på KTH och behandlar Lean produktutveckling. I arbetet har en fallstudie gjorts på 
två projekt hos ett större svenskt företags IT avdelning för att identifiera viktiga faktorer för 
tvärfunktionellt samarbete. 

1.1 Bakgrund 

Företag och organisationer inom olika områden exempelvis produkter, service eller tjänster har genomgått 
förändringar av det egna verksamhetskonceptet för att den ekonomiska vinning som finns hos företag idag 
beror på deras förmåga att identifiera kundens önskemål och snabbt nå ut på marknaden [3] [38] [39]. 
Lean är ett verksamhetskoncept som kommer från biltillverkaren Toyota och som är synonymt med deras 
system TPS (Toyota Production System) och har kommit att bli ett koncept som appliceras av många 
företag välden över [38]. Konceptet applicerades från början på produktionsindustrin men har med tiden 
spridit sig till andra fält. I dag finns tillämpningar som Lean Produktion, Lean Produktutveckling, Lean 
Service och Lean management [15][52]. 
Den förändrade tillvaron, som dels innebär att kunden ställer högre krav och dels att produktionen ska 
hålla en hög standard har gjort att organisationer och företag använder sig av olika modeller och ramverk. 
Information, internt och externt, ska tas tillvara för att företaget ska utvecklas och nå uppsatta mål. 
Anledningen till det är att företag ska utnyttjar sina resurser på rätt sätt för att tillhandahålla kunden rätt 
produkt till rätt pris och med rätt kvalitet. Det handlar även om att vara ledande inom sitt fält och kunna 
leverera i en snabbare takt [50]. 
Vad som har gjort Lean till ett framgångsrikt koncept är att arbeta efter ett ”Högkvalitativt arbetsätt” som 
baseras på egen framtagna verktyg och metoder för kvalitetshöjning. Det som gör att Lean skiljer sig från 
andra koncept är att Toyota tillämpar en djupare affärsbaserad filosofi som grundar sig i 
människokännedom och motivation samt att ständigt vara en lärande organisation och arbeta efter att 
ständigt förbättra sig [15].  
I den rådande konkurrens som idag finns mellan företag har produktutveckling kommit att bli en viktig del. 
Begreppet ”produktutveckling” används idag till att beskriva vidare utveckling av befintliga produkter eller 
tjänster eller framtagande av helt nya produkter [51]. För att bedriva utvecklingen framåt hos ett företag 
blir det viktigt att utgå från vad man redan har kunskap om men även vara innovativ inom sitt område. Det 
handlar även om att kunna leverera produkter med ett högt mervärde för kunden, förenkla sin egen 
produktionsprocess och reducera tillverkningskostnaderna [38]. 
Lean produktutveckling kan sättas som synonym till Toyotas produktutvecklingssystem, Toyota 
Production Development System (TPDS). TPDS är en vidare utveckling av TPS som riktar sig till just 
produktutveckling [18]. Lean produktutveckling utgår från medarbetaren, kunden och företaget för att på 
ett så effektivt sätt som möjligt kunna leverera nya produkter. Beroende på vilken typ av produkt som ett 
företag tillhandahåller kommer framställning av den, involvera flera led av olika områdesexpertis. Det 
kommer även kräva samarbete mellan olika avdelningar och ett utbyte av sitt kunnande [18] [20]. 
Att arbeta enligt Lean produktutveckling är att arbete efter ett kunskapsbaserat arbetssätt. Den anställda 
och företaget eller organisationen, måste vara villig att lära sig för att kunna förbättra sig [18] [20]. 
En viktig del i utvecklingsarbetet är samarbetet mellan funktionerna inom organisationen. Det innefattas av 
att de som arbetar tillsammans måste vara lyhörda och samarbeta vilket kännetecknas inom Lean 
produktutveckling som ”front loadning” och innebär tvärfunktionellt samarbetet [18]. Hur genomförs då 
ett framgångsrikt utvecklingsarbete? Vad är viktigt att tänka på i ett tvärfunktionellt samarbete? På vilket 
sätt påverkas individens och organisationens lärande genom att arbeta efter kunskapsbaserad 
produktutveckling? Det är frågor som belyses och diskuteras i arbetet.  
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1.2 Fallstudieföretaget 

Företaget som fallstudien genomfördes på kommer enligt önskan från företaget inte presenteras med dess 
riktiga namn och specifika områdesexpertis. Företaget kommer i detta arbete istället benämnas som 
Företaget. 
 
Företaget började arbeta enlig Leans principer 2003/2004 och anses vara ett av de ledande företagen i sitt 
arbete med Lean. Företaget har mer än 62 000 anställda och är verksamma i mer än 100 länder. Företaget 
hade 2009 en omsättning på 32,8 miljarder USD.  
Företaget är uppdelat i verksamhetsområdena: Forskning, Utveckling, Tillverkning och Marknadsföring. 
Fallstudien genomfördes på företagets IT avdelningen som arbetar inom forskningsområdet [45]. 
  

1.3 Syfte och frågeställning 

Examensarbetets syfte är att utifrån en empiriskstudie hos ett företag som arbetar tvärfunktionellt 
identifiera vilka aspekter som är viktiga i ett tvärfunktionellt samarbete för en lyckad 
produktutvecklingsprocess. Med hjälp av fallstudien och en litteraturstudie av Lean produktutveckling och 
lärande korreleras teori och undersökning för att diskutera betydelsen av det tvärfunktionella samarbetet 
och dess påverkan på konceptutövandet. Frågeställningen som ligger till grund för examensarbetet är; Vilka 
faktorer är viktiga vid genomförandet att ett tvärfunktionellt samarbete efter Lean produktutveckling? 

1.4 Forskningsfrågor 

Examensarbetet utgår ifrån teorier om Lean, LPD, motivation, organisation och lärande samt genom en 
fallstudie för att få ökad insikt av hur ovan nämnda teorier påverkar och utmärks i arbetsutförandet av 
produktutveckling. De konkreta forskningsfrågorna som försöker besvaras är: 

- Vilken roll har det tvärfunktionella samarbetet i LPD? 
- Hur genomförs tvärfunktionellt samarbete i projekt på ett företag? 
- Vilken betydelse och roll har lärande i tvärfunktionellt samarbete? 
- Vilka aspekter i det tvärfunktionella samarbetet är viktiga för att lyckas i projekt med bakgrund 

mot LPD och lärande? 

1.5 Avgränsning  

Avsikten med den teoretiska studien var att studera Lean produktutveckling. I den teori som har lästs har 
tvärfunktionellt samarbete identifierats som en väsentlig del i hur produktutveckling bredriv enlig LPD. 
Syftet med den empiriska studien är därför ämnad att studera tvärfunktionellt samarbetet. Det innebär att 
beskrivningen av Lean produktutveckling kommer vara begränsad. De områden av LPD som presenteras 
har valts genom att de har betydelse för att förklara påverkan och innebörden av att arbeta tvärfunktionellt. 
Insamlingen av information och data har gjorts genom intervjuer och är därför begränsad enligt en 
kvalitativstudie. Resultatet av studien är till för att Företaget ska genomföra en egen utvärdering och bruka 
resultatet som de själva vill. 

 

 

 

 

 

 



	   - 8 -	  

2 METOD 

I detta avsnitt presenteras tillvägagångssättet, val och diskussion kring metod och genomförandet av examensarbetet. 

2.1 Angreppsätt 

Arbetet med examensarbetet genomgick olika faser. På grund av oförutsättbara omständigheter vid 
genomförandet av fallstudien, vilket resulterade i ett byte av företag, blev den planerade teorifasen 
förlängd. I den inledande fasen, Projektetableringsfasen, skrevs kontrakt och en projektplan. Under 
teorifasen gjordes en litteraturstudie med anknytning till frågeställningen för att ge förståelse åt ämnet och 
bättre formulera och specificera frågeställningen. Empirifasen genomfördes hos ett större svenskt företag 
under en vecka för att direkt gå över till Analysfasen. Arbetet presenterades sedan på KTH i Stockholm. 

 

 

 

Figur 1 – Projektfaser 

2.2 Studieansats 

Studien som genomfördes utgick ifrån en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden har primärt ett 
förståelse syfte och ansågs passande till arbetet då syftet är att få en djupare förståelse av tvärfunktionellt 
samarbete vid produktutveckling [25][26].  
Tillvägagångssättet för att samla in information har varit att genomföra semistrukturerade intervjuer eller 
även kallad halvstrukturerade intervjuer [22]. 
Studien som den är utformad görs inte för att åstadkomma ett förändringsarbete för Företaget utan är 
utformad för att belysa om flera aspekter, och är till för att kunna tas med och reflekteras över i framtida 
arbetet inom LPD. Vid intervjuerna har frågorna formulerats som explorativa vilket är lämpbart när ett 
problem ska kartläggas eller användas för prövning av hypoteser [27]. 
 

2.3 Val av litteratur  

Litteraturen som ligger till grund för detta arbete har tagits fram genom rekommendationer från 
handledarna, sökning på ämnesrelaterade områden och begrepp med hjälp av sökmotorer på internet eller 
bibliotek. Det har resulterat i att både tryckt material, artiklar samt elektroniska uppgifter har använts. 
Sökmotorerna som används har varit:  
ERIC-Education Resource Information Center, Ebrary, Regina, KTHBs elektroniska bibliotek, National 
encyklopedin, Sökmotorn Google. 
Strävan har varit att litteraturen som används ska vara aktuell vilket innebär att de ska vara skrivna eller 
reviderare inom de närmsta åren. Det för att kunna ta del av nya synsätt och diskussioner kring 
ämnesområden. 
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2.4 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är den mest använda metoden i kvalitativ forskning. Det som gör den attraktiv är 
flexibiliteten som inryms. De två mest förekommande intervjuformerna i kvalitativ forskning är den 
ostrukturerade och halvstrukturerade intervjun. För att få insikt och genomföra en lämplig undersökning 
genomfördes halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna utgick från en lista med frågor i en intervjuguide 
(Se bilaga: 2) där målet var att intervjupersonen skulle delge sina egna åsikter och ge rikliga svar [23]. 
Frågorna i guiden ställdes inte alltid i den ordning de var skrivna och nya frågor tillkom för att inte avbryta 
intervjupersonerna och för att klargöra intervjupersonens svar.  

Intervjuerna som genomfördes följde Gillhams lista på vad en halvstrukturerad intervju innebär: 

- Samma frågor ställs till alla inblandade 
- Typen och formen av frågor genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus. 
- För att säkerställa att likvärdiga saker täcks leds intervjupersonerna vidare med hjälp av 

följdfrågor om någon av de relevanta underrubrikerna inte spontant har tagits upp. 
- Ungefär lika lång intervjutid avsätts i varje fall. 

 

Några av intervjuerna genomfördes per telefon på grund av att inte alla intervjupersoner jobbade på 
samma geografiska ställe. Telefonintervjuerna blev cirka tio minuter kortare än de som genomfördes 
personligen men trots de skillnader i intervjusamtalet som kan uppstå när man inte möts ansikte mot 
ansikte resulterade det ändå i utvecklande svar på frågorna [23].  

Alla intervjupersonerna gav medtycke till att jag spelade in intervjuerna. Intervjuerna transkriberades sedan 
för att på ett bättre sätt sondera över svaren som intervjupersonerna gav och för att underlätta 
analysarbetet. Transkriberingen gjordes när samtliga intervjuer var klara. De skriftliga versionerna av 
intervjuerna är skrivna ord för ord, men pauser, skratt och liknande skrevs inte ut. Då ett svar på en fråga 
omformulerades flera gånger av intervjupersonen transkriberades deras meningar om till ett 
sammanfattande svar på frågan. Anteckningar fördes under intervjuerna. Efter avslutad intervju sonderades 
samtalet och sammanställdes som en kortare sammanfattning där även spontana tankar skrevs ned. 
Intervjuernas kvalitet är svårt att avgöra då erfarenhet och tidigare kunskaper inom detta fält var begränsat.  

I efterhand har intervjuerna reflekterats över och anses uppfylla Kvales kvalitetskriterierna för en intervju: 

- Omfattningen av spontan, rika, specifika och relevanta svar från den intervjuade 
- Ju kortare intervjufrågor och längre svar, desto bättre 
- Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de relevanta aspekterna av 

svaren. 
- Den ideala intervjun tolkas i stor utsträckning under loppet av intervjun 
- Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar under intervjuns förlopp. 
- Intervjun är ”Självkommunicerande”- den är en historia i sig som knappast kräver mycket extra 

beskrivningar och förklaringar. 
[27] 

2.5 Fallstudien 

Fallstudien genomfördes under en vecka på Företaget. Sammanlagt intervjuades nio personer och varje 
intervju tog 45-60 minuter att genomföra. Tre av intervjuerna gjordes per telefon från Företagets 
huvudkontor.  
Materialet som ligger till grund för studien samlades in från två projekt, P1 och P2. P1 anses av företaget 
att vara ett ”lyckat” projekt och P2 ett ”mindre lyckat” projekt [H]. Valet av intervjupersonerna gjordes av 
Företaget och ansågs vara lämpliga för studien. Personerna som kom från olika delar inom företaget hade 
haft olika roller inom projekten. Bland de intervjuade fanns projektledare, programmerare och forskare. 
Intervjupersonerna har jobbat på företaget mellan 2-33 år och är i åldrarna 36- 59 år. Mer om projekten 
och studien presenteras under ”Jämförelse av projekten”. 
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2.6 Analysmetod 

Definitioner av vad som exempelvis beskriver ”Lean” eller ”Lean produktutveckling” presenteras ibland 
olika, men är innehållsmässigt nästan överensstämmande. Den bakomliggande teorin som beskriver Lean 
och LPD är till största delen tagen från den teori som publicerats av Liker, Womack, Kennedy, Jones och 
Ward som kartlagt hur Toyota jobbar med konceptet [3][18][20][43].  
Information som berör lärande, organisation och motivation kommer diskuteras utifrån en 
litteraturundersökning där teorier på området hittats med hjälp av sökningar som beskrevs i ”Val av 
litteratur”. 
För att konkritisera det insamlade materialet sammanställdes det genom ”Meningskoncentration” [27]. 
Meningskoncentration är ett hjälpmedel för att vidbehålla den kvalitativteoretiska meningen med 
intervjuerna och inte kvantisera resultatet [27]. Analysmetoden gick ut på att koncentrera vad det den 
intervjuade ansågs mena vid ett svar på en fråga. Det sammanfattades sedan till ett ord eller en kortare 
mening. Med hjälp av koncentrationen jämfördes de intervjuades åsikter samt åsikterna om respektive 
projekt. Detta har möjliggjort jämförelser mellan projekten för att på ett konkret sätt se likheter och 
olikheter för vidare analys. Utgångspunkten med koncentrationen har varit att identifiera vilka aspekter 
som är viktiga vid tvärfunktionellt samarbete. Resultatet av analysmetoden har korrelerats med teorin för 
att utvärdera de aspekter och områden som har betydelse och är igenkännande för att genomföra 
produktutveckling enligt LPD. 
 

2.7 Etiska aspekter 

Under arbetet och studien har fyra huvudkrav enligt individskyddskravet följts. Dessa är informations, 
samtyckes, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Det betyder att de intervjuade har blivit delgivna studiens 
syfte. Att de själva har fått bestämma över sin medverkan och att de i och med sin medverkan är anonyma.  
Vidare har och kommer den informationen som intervjupersonerna delgivit endast användas till 
studieändamålet [13] [27]. 
 

2.8 Validitet och reliabilitet 

Företaget som undersökningen genomfördes på valdes eftersom de arbetar tvärfunktionellt (Se 3.3 Lean 
produktutveckling). Önskvärt var att personerna som skulle intervjuas har jobbat några år och har arbetat 
efter de principer som beskrivs av Lean och/eller Lean produktutveckling. Intervjupersonerna arbetade i 
olika fält inom samma huvudområde. Det anser ha gett en bra bild av hur ett tvärfunktionelltsamarbete 
genomförs det vill säga hur ett samarbete går till mellan olika områden av expertis och avdelningar. 
Kunskapen inom sitt eget område eller fält har inte undersökts och inte heller hur vida intervjupersonerna 
faktiskt tog till sig kunskap genom samarbetet och hur det skulle påverka projektens utfall. Det kan därför 
inte sägas att studien visar på hur de faktorer som identifierats om tvärfunktionellt samarbetet faktiskt har 
gynnat projekten utan att det visar subjektivt på hur det anses har gynnat projekten. Begränsningar av 
branschtyp och produkttyp ska inte bortses ifrån så resultatet kan därför inte generaliseras för andra typer 
av branscher och produkter.  
Användandet av halvstrukturerade intervjuer gjordes för att få levande samtal vilket innebär att utskrifter 
inte är ett resultat utan ett redskap för tolkningen om vad som sades [27]. Det innebär att resultatet inte ger 
en fullständig bild av det konkreta skeendet utan utgör en grund för analysen och diskussionen [28].  
Intervjuerna genomfördes för alla inblandade på samma sätt och alla fick svara på samma frågor. 
Undantaget var för telefonintervjuerna där inte mötet inte var ansikte mot ansikte. 
Intervjufrågorna (Se Bilaga 2) är öppet ställda med avsikten att studera hur intervjupersonen uppfattar 
begreppen/frågorna och vilken betydelse den har för dem [22].  
Vissa av intervjupersonerna använde sig av ett interntspråk bruk, exempelvis använde forskarna 
samlingstermer för hur olika delar i hur deras verksamhet bedrivs. Vid dessa fall genomfördes 
responsvalidering för att reda ut vad intervjupersonen menade. Men det kan medföra brister i förståelse av 
termens innebörd från sammanhang där det hänförs [21]. 
Det huvudsakliga fokuset har varit att identifiera och avgöra vad som är av betydelse i ett tvärfunktionellt 
samarbete. Studien är begränsad till två unika projekt. Med unika menas att sammansättning av 
projektmedlemmarna inte är den samma på företaget vid olika projekts genomförande och projektens syfte 
är specifika till de tillskrivna projekten. Det skapar en begränsning för resultatet. En eventuell annorlunda 
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sammansättning av projektmedlemmar och projektsyfte skulle kunna visa ett annat resultat. En orsak skulle 
kunna vara om man samarbetat med någon förut kan det gynna ett samarbete i framtiden. 
Ytterligare orsaker till begränsningar för resultatet är att några av de intervjuade verkar inom 
forskningsfältet. Det innebär att de har restriktioner för hur mycket de kan delge bland annat pågrund av 
företagshemligheter. Intervjuerna genomfördes och tolkades av En person vilket innebär det att 
intervjuarens egen tolkning och värderingar sker utifrån vad denna ”ser och hör”. Det har inte jämförts 
med någon annan och ska därför inte bortses ifrån [21].  
Resultat kommer av analysmetoden och har reflekterats över i hur de togs upp i samtalen med de 
intervjuade. Det har lagts stor vikt att inte försöka kvantifiera resultatet och diskutera utifrån det. Stävan 
har varit att tolka resultatet från det sammanhang det togs ur. Analysen och diskussionen anses därför ha 
en god överensstämmelse med de teoretiska idéerna som tas upp. Men med bakgrund mot att projekten 
ses som unika skulle utfallet av studien kunnat bli annorlunda. Vilket gör det svårt att anta att samma idéer 
skulle genererats i en annan social miljö [21].   
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3 TEORETISK BAKGRUND 

I detta avsnitt presenteras den bakomliggande teorin som ligger till grund för frågeställningen. 

Den teori som presenteras är indelad i tre huvudområden. Det första är om Lean, produktutveckling och 
Lean produktutveckling. Den andra är om Lärande, motivation och organisationsteori och den tredje är en 
korrelation mellan de två förstnämnda.   

3.1 Lean 

Här presenteras en överblick av Leans principer och hur man arbetar efter det. 

 

Överblick 

Lean översatt till svenska är ett adjektiv som betyder ”mager”. Det är till viss del ett bra sätt att beskriva 
vad Lean verksamheten går ut på. En av de principer som Lean begreppet byggs upp av är värdeskapande 
processer. Det innebär i korthet att det som inte gynnar en slutanvändare eller interna och externa kunder 
ska i slutändan elimineras från verksamheten. Ett av målen är att ha en mager produktion utan onödiga 
bidrag och den ska vara effektiv. 
Toyota är det företag som är världsledande med sitt arbete med Lean. Toyota har satt ihop deras Lean 
verksamhet med en modell som de kallar ”Toyota Production System” (TPS) [15].  
TPS grundare, Taiichi Ohno, uttrycker sig om modellen som: 
 
Det enda vi gör är att titta på hur lång tid som går från det ögonblick då kunden ger oss en order till den punkt då vi får in 

pengarna. Den tiden förkortar vi genom att ta bort det som inte tillför något värde [15]. 
 
Lean används av många företag världen över i olika branscher. Bestämda verktyg används för att kartlägga 
olika processer inom organisationerna och egna modeller struktureras upp efter Lean. 
Tankesättet kan beskrivas mer eller mindre som en filosofi men modeller som används är uppbyggda av 
fem principer som kan ses i figur: 2. 
 

 

 

Figur 2 – Lean principen [3][52] 

 

1 Ange värde med utgångspunkt från slutkunden. 

2 Identifiera alla steg i värdeflödet, eliminera i möjligaste mån sådana åtgärder som inte skapar 
värde. 



	   - 13 -	  

3 Gör värdeskapande åtgärder för att få ett jämnt flöde.  

4 Låt kunden dra fram flödet.  

5 Jobba kontinuerlig med värde och flöde tills kvalitet och perfektion har uppnåtts. 

[3][52] 

 

Grundprincipen handlar alltså om att identifiera värde och vad som är värdeskapande. Det ska vara ett 
flöde i verksamheten och det är viktigt är att arbeta med åtgärder i flödet för att eliminera slösserier på 
resurser. Arbetet ska ske kontinuerligt tills alla aktiviteter kan genomföras effektivt och med högsta möjliga 
kvalitet. 
Viktigt i samhanget är vad som kallas Värdeskapande och Värde. Värdeskapande kan sammanfattas som 
det som till slut gör kunden nöjd eller det som gör att en process fungerar optimalt [53]. Värde är något 
som i slutändan bara kan bestämmas av kunden och är vilket producenten ska arbeta med för att uppnå [3].  
 
För att ge en övergripande bild av Lean presenteras Toyota production system (TPS). TPS är indelat in i 
fyra huvuddelar viket i sin tur bygger på 14 principer och är Toyotas sätt att arbeta som ett Lean företag.  
De fyra huvuddelarna presenteras i figur: 3. 

 

 

Figur 3 – Modell för The Toyota Way [15]. 

 

Figur 3 illustrerar en pyramid med första huvuddelen som filosofi och sätts som grund. 
Filosofin och principen är att ledningsbeslut ska baseras på långsiktigt tänkande, även om det sker på 
bekostnad av kortsiktiga ekonomiska mål. Det betyder att hela verksamheten ska ha ett Lean filosofiskt 
perspektiv och att företagsfilosofin ligger till grund för alla de andra principerna. 
 
Andra huvuddelen är processer. Den byggs upp av att rätt process ger rätt resultat och att man lär sig av 
erfarenheter vilka processer som fungerar. Flöde är nyckeln till att uppnå högsta kvalitet till lägst kostnad 
och med hög säkerhet. Med flöde menas därför att kartlägga en process från råmaterial till färdig produkt 
och genom detta eliminera förekomsten av slöserier [3].  

Tredje huvuddelen kallas anställds & partners vilket tillför organisationen värde genom att utveckla personal 
och samarbetspartners. Det sker bland annat med verktyg som är utformade för att hjälpa anställda att 
ständigt göra förbättringar och ständigt utvecklas. För att få ett väl fungerande företag är det viktigt att 
satsa på de anställda. 

Den sista och Fjärde huvuddelen är problemlösning vilket resulterar i att ständigt söka grundorsaker till 
problem vilket i sin tur driver lärandet i organisationen. Att finna orsaken till problem och gå till botten 
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med dem är en central del. Det görs för att kunna standardisera de bästa arbetsätterna och uppmuntrar till 
att lära sig av sina misstag så de inte upprepas [15]. 

För att leva upp till de fyra huvuddelarna är de uppdelade i 14 principer som ska efterföljas. TPS 14-
principer sammanfattas i nedan. 

 

Filosofi 

Princip: (1) Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål. 

Processer 

Princip: (2) Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan. 

Princip: (3) Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

Princip: (4) Jämna ut arbetsbelastningen. 

Princip: (5) Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten blir 
rätt från början 

Princip: (6) Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 
delaktighet 

Princip: (7) Använd visull styrning, så att inga problem förblir dolda. 

Princip: (8) Använd bara pålitliga, väl utprovad teknik som stöder personalen och processerna. 

 

Anställda & Partners 

Princip: (9)  Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär ut dem 
till andra. 

Princip: (10) Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi. 

Princip: (11) Respektera det utökade närverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 
och hjälpa dem bli bättre. 

Problemlösning 

Princip: (12) Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen. 

Princip: (13) Fatt beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ snabbt. 

Princip: (14) Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra. 

[15] 

 

Att arbeta enligt Lean innebär att arbeta efter ett verksamhetskoncept som ska ge företaget möjligheten att 
göra mer med mindre. Det som kan observeras av de 14 principerna är att delaktighet och utveckling bland 
anställda är viktigt och att det slutgiltiga målet alltid är kunden. Det kanske viktigaste är att de 14 
principerna inte är ett recept på hur man ska arbeta utan genomsyras av Lean filosofin hur arbete ska 
genomföras. Det är därför svårt att härma och tillämpa Toyotas arbetsätt direkt av. En stor del med att 
lyckas med Lean ligger i utvecklingsarbetet och att skapa ett välutvecklat och genomtänkt system för att 
skapa kommande produkter och processer [20]. 
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Lean har hittills används mest av tillverkande företag och går under olika benämningar beroende på var det 
appliceras, till exempel Lean Manufacturing eller Lean Production. Lean filosofin och konceptet har även 
spridit sig till andra områden inom företag och organisationer, t ex service och produktutveckling [52]. Det 
anses även vara ett ledande verksamhetskoncept där Toyota bevisar slagkraften genom att bland annat ha 
större ekonomisk vinning, att snabbare ta fram nya produkter och att vara ledande vad gäller kvalitet, 
produktivitet och flexibilitet än sina konkurrenter [15] [44]. 
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3.2 Produktutveckling 

Här behandlas en teoretisk bild av hur en produktutvecklingsprocess ser ut och vilka funktioner och faser som identifierats 
som generella och viktiga. 

För att ett företag ska nå framgång beror det mycket på deras förmåga att identifiera kunders önskemål och 
anpassa sina produkter därefter. Det ska även ske i en snabb takt och tillverkningen ska anpassas och 
produceras till en låg kostnad [39]. Produktutveckling kan beskrivas som kollektiva aktiviteter eller ett 
system som företag använder för att tillämpa sin kunskap och teknik för att skapa en produkt som 
tillgodoser kundens önskemål och företagets målsättning [20].   
Produktutvecklingsprocessen har under de senaste decennierna genomgått en förändring avseende 
angreppssätt. Processen går från att vara linjär och relativt simpla till att bli tvärfunktionella och mer 
komplexa [20]. 
En traditionellt strukturerad produktutveckling kan ses i Figur: 4 och beskriver processförloppet från start 
till slut.       

 

 

 

Figur 4 – Generell bild av ”traditionell” produktutveckling [39]. 
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Figure 2: Ulrich and Eppinger generic product development process12

4.) Clark and Fujimoto
The product development process contains four major developmental stages: concept
generation, product planning, product engineering, and process engineering.  Although

                                                
12 Ulrich, K. a. S. E. (1995).     Product Design and Development   . New York, NY, McGraw-Hill, Inc., p. 9.
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I Figur 4 har Ulrich och Eppinger identifierat och satt upp en generell bild av produktutvecklingsprocessen 
och delat in den i fem faser. I varje fas finns tre funktioner vilket de anser är centrala i alla 
produktutvecklingsprojekt.  

Marketing är den funktion som verkar mellan företaget och kunderna. Funktionen identifierar 
marknadsmöjligheter och kundens önskemål. 

Design är den funktion som formar, specificerar och fastställer produktens utformning för att på bästa sätt 
tillmötesgå kundens önskemål. 

Manufacturing är den funktion som anger och kontrollerar hur tillverkningsprocessen ska gå till. 

I faserna samarbetar funktionerna inom deras respektive områden för att sammanställa en färdig 
produktion med produkt och utförande. Nedan redovisas en överblick av de ingående faserna.   

 

 

 

Fas 1 

I fasen, Concept development, identifieras marknadsmöjligheter. Företaget undersöker och utvärderar befintliga 
produkter och alternativa produktkoncept. Där efter väljs Ett koncept ut för vidare undersökning och 
utveckling. Företaget behandlar även vad konkurrerande företag gör och sätter upp de ekonomiska 
förutsättningarna för konceptet. 

 

 

Fas 2 

I fasen, System-level design, görs en sammanställning på produktens ingående delar upp i form av ett system. 
Det innebär att produkten delas upp på mindre avdelningar för vidare handläggning. En schematisk 
produktion skapas och med hjälp av informationen från de mindre avdelningarna specificera ett 
preliminärt flöde. 

 

 

Fas 3 

I fasen, Detail design, anges noggranna detaljer kring produkten som berör design, material och tolerans. 
Företaget identifierar delar som är unika och standardiserade för inköp och tillverkning. Resultatet är en 
processplanering och kontrolldokument för hopsättning och tillverkning av produkten. 
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Fas 4 

I fasen, Testing and refinement, granskar företaget hur de ingående delarna från olika avdelningar samverkar i 
en tänkt produkt. En Alpha prototyp sätts ihop med hjälp av de preliminära delar som ingår i produkten 
och  utvärderas om den uppfyller de specificerade kraven och kundens önskemål. Efter utvärderingen 
skapas en Beta prototyp. Produkten sätts då ihop med de tänkta delarna och utvärderas då både internt och 
externt, det vill säga av både företaget och kunden. Resultatet av Beta prototypen ger företget möjligheten 
att identifiera eventuela ändringar för den slutgiltiga produkten. 

 

 

Fas 5 

I fasen, Production ramp-up, tillverkar företaget produkten med hjälp av det planerade produktionssystemet. 
Det görs för att lära de anställda och identifiera ytterligare fel och brister samt låta tilltänkta kunder 
utvärdera produkten. Med hjälp av informationen förbättras produkten och övergår till lansering. 

Med en generell bild av en produktutvecklingsprocess inses att samarbetet mellan olika avdelningar och 
övergången mellan faser blir komplext. Det visar sig bland annat att 80 procent av kvalitetsbrister 
uppkommer av produktutvecklingen [15]. För att finna ett bättre sätt att arbeta har många företag lämnat 
det traditionella produktutvecklingskonceptet och över gått till vad som kallas ett kunskapsbaserat 
utvecklingskoncept. Framgången med denna typ av koncept är att utnyttja och använda den kunskapen 
som finns hos medarbetarna, ned skrivna i dokument eller som finns lagrade i datorprogram. Det 
tillsammans skapar en kunskapsstruktur som tillåter företaget att bland annat arbeta effektivare då 
samarbetet underlättas av att på ett effektivare sätt ha tillgång till tidigare kunskap och information [46]. 

Även ändringar i arbetsutförande, strukturer och framförallt synsätten och målen med produktutvecklingen 
bidrar till värdeskapande processer och att förbättringar skapas [20]. En övergripande skillnad mellan 
traditionell produktutveckling och kunskapsbaserad produktutveckling kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1 - Skillnader mellan traditionell PD och kunskapsbaserad PD [20]. 

Traditional PD Key PD Elements Knowledge-based 

One/two concepts / One 
perspective 

Process Many alternatives / many 
perspectives 

Administrative Ledership Technical / coaching 

Based on inflexible tasks Planning / control Based on flexible results 

Diverse responsibilities Workforce Individual excellence / personal 
responsibility 

 

En skillnad med det kunskapsbaserade produktutvecklingskonceptet (Knowledge-based) är att det 
genomförs i samverkansprojekt mellan de tidigare nämnda funktionerna ”Marknad”, ”Konstruktion och 
design” och ”Tillverkning”. Det innebär att tvärfunktionella projektteam arbetar gemensamt i parallella 
delprocesser med nära informationsutbyte. En skillnad är också att i det kunskapsbaserade arbetssättet har 
individerna mera ansvar vid utvecklings arbetet [20].  
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Johannesson, Persson och Petterson lyfter fram problem med det kunskapsbaserade utvecklingssättet. De 
betonar att det kan vara svårt att få fram synpunkter från exempelvis någon som har mycket expertis inom 
ett område exempelvis en produktionstekniker. Eller att skatta tillverkningskostnaderna i ett tidigt skede då 
en produkt befinner sig i idé eller konceptstadiet där produktstrukturen ännu inte blivit skapad [40]. 

För att genomföra arbetet enligt det kunskapsbaserade produktutvecklingskonceptet talar man i detta 
sammanhang om Concurrent Engineering (CE) eller Simultaneous Engineering (SE) vilket bygger på att 
uppgifter löses parallellt i ett tidigt skede av en produkts utvecklingsprocess. Det vill säga redan under 
själva ”Concept development” stadiet. Att arbeta på detta sätt medför att människor och processer måste 
integreras. Ett tvärfunktionellt samarbete måste ske vilket gör att det inte är något som genomförs 
lättvinnigt utan måste arbetas fram som ett långsiktigt mål [49] [51]. Det som anses vara en av de viktigaste 
förutsättningarna för en framgångsrik produktutveckling är det funktionella samarbetet [51].  
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3.3 Lean Produktutveckling 

Här presenteras vad som menas med Lean Produktutveckling och hur man kan arbeta efter det. 

Lean produktutveckling eller översatt till engelska Lean Product Development (LPD) är ett 
kunskapsbaserat produktutvecklingskoncept. I likhet med vad som tidigare skrivits i texten om att Toyota 
är ledande inom Lean genom TPS har de även satt upp en modell TPDS, Toyota Production Development 
System. För att ge en övergripande bild av LPD presentera TPDS.  
En viktig likhet mellan TPS och TPDS är att de båda bygger på samma grund: Långsiktigt tänkande och 
Kundvärde. 
LPD konceptet illustreras av Figur 5 och vilar på tre grundområden, ”Process”, ”Skilled people” och 
”Tools & Technology”. 
 

 

Figur 5 – De tre grundområderna i TPDS [18]. 

De tre grundområdena är i sin tur uppbyggda av 13-principer. De 13-principerna sammanfattas nedan [18]. 
fri översättning 

1 Process 

1) Etablera vad som är värdesättande för kunden och urskilja värde ökning från värde 
minskning. 

2) Använd ”front-loading” för att noggrant undersöka alternativa lösningar då det finns 
maximalt med designutrymme. 

3) Bedriv utvecklingsprocessen som ett flöde i flera nivåer. 
4) Standardisera utföranden för att minska variationen för resultaten. 

 
2 Skilled people  

5) Inför chefingenjörer för att integrera utvecklingen från start till mål. 
6) Organisera en balans mellan experten för att få en tvärfunktionell integration. 
7) Öka kompetensen hos alla ingenjörerna. 
8) Integrera underleverantörerna i utvecklingsprocessen. 
9) Bygg in lärande och ständiga förbättringar. 
10) Skapa en kultur som uppmuntrar till perfektionism och förbättring. 

 

3 Tools & technology 

11) Utnyttja teknik som passar människorna och processerna. 
12) Håll reda på i organisationen med hjälp av rak och synlig kommunikation. 
13) Använd kraftfulla verktyg för standardisering och lärande i organisationen. 
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Morgan och Liker skriver att de 13-principerna inte ska ses en komplett beskrivning av LPD. De menar att 
den inte visar hur LPD fungerar i verkligheten utan ska ses som mer som alltomspännande bild av 
konceptet men att styrkan är att lyckas uppnå harmoni mellan de tre grundområden [18].  
Syftet med att arbeta efter LPD är att effektivisera sin produktutveckling. Det innebär att eliminera allt 
sådant som inte i slutändan tillför något värde. Som tidigare skrevs i kapitlet om Lean (Se 3.1 Lean) handlar 
det om att eliminera allt sådant som inte är värdeskapande, arbeta efter det som kunden efterfrågar, och 
skapa ett jämnare flöde. I de följande styckena tas några exempel upp hur man arbetar i LPD för att uppnå 
det. 
 

Slöseri 

En viktig del i arbete med att arbeta efter Leans principer är som tidigare skrivits att ha värdeskapande 
processer. Det uppnås av att eliminera det som är icke värdehöjande i processen och betecknas som 
”Waste” (slöseri) [15]. Toyota har i sitt arbete med TPDS identifierat vad de kallar ”7+1” former av slöseri. 
Grunden till att identifiera och eliminera slöseri är att lyfta fram problem istället för att dölja dem. Man vill 
optimera värdeflödet och inte kasta bort resurser [18]. De åtta formerna av slöseri förekommer mer eller 
mindre i alla verksamhetsområden. Bakgrunden till arbetet är att det bara finns två typer av aktiviteter. Den 
aktivitet som skapar värde och den som inte gör det. Det visar sig i produktionsföretag att 40 procent av 
kapaciteten går åt till arbete som i slutändan inte kommer att generera något värde. [15] [20][9]. 

En kortare sammanställning av de åtta slöserierna ges nedan och exempel på hur de kan förekomma i 
arbetet med produktutveckling. 

 

Väntan    Kan ske på grund av många olika faktorer och kan resultera i att bromsa flödet. 

T.ex Information finns inte tillgänglig eller om olika arbetslag inte ligger i fas. 

Rörelse  Om en anställd måste röra på sig för att genomföra sitt arbete kan det leda till 
att denna blir mindre produktiv än om allt fanns i hennes närhet.  

T.ex Allt från resor till att behöva gå till skrivaren. 

Transporter Med det menas allt från fysik rörelse till hur information skickas och kan 
resultera i att information hamnar på fel ställe eller till onödigt tidsspill. 

T.ex Papper som måste cirkulera för underskrift eller information.    

Överarbete Kan ske när ett arbetslag lägger ner för mycket tid och kraft än vad faktiskt är 
önskat.  

   T.ex Överarbetade sammanställningar av dokument och rapporter. 

Lager   Är när mer information än nödvändigt finns föra att ha ett orubbat flöde. 

   T.ex Överdetaljerade ritningar vid fel tillfälle. 

Överproduktion Kan vara att företaget producerar för mycket information som inte genererar 
något värde.  

   T.ex Överarbeta detaljer som kunden inte ser något värde i. 

Omarbete   När information tolkas fel eller att information inte är tillräkligt klargjorda. 

   T.ex Missförstå kundönskemål. 

Outnyttjad kreativitet  När anställda inte tillåts utnyttja deras fulla kapacitet. 

    T.ex Begränsningar inom ansvarsområden. 
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Hur de olika formerna av slöseri ter sig beror på vilken typ av organisationsstruktur och typ av företag som 
de identifieras hos, men att arbeta framgångsrikt efter LPD innebär ett ständigt arbete med att finna och 
eliminera dem [9]. 

3M 

Arbetet med LPD och Lean handlar inte bara om att arbeta med frågor som berör slöseri. Det är ett 
vanligt misstag av företag att under implementationen och med sitt arbete med Lean att bara fokusera på 
det för att skapa ett bättre flöde och bli mer effektiv. Att bara fokusera på slöseri, eller Muda som det 
kallas, kan på längre sikt skada produktiviteten [52]. Målet är att arbeta efter vad som betecknas som ”De 
tre M:en”[15][18]. M:en står för Muda- icke värdehöjande, Muri- att överbelasta människor eller utrustning 
och Mura- ojämnheter.   

Muda: 

Ordets betydelse och innebörd är det som tidigare skrivits under slöseri. Det kan kort sammanfattas som 
de aktiviteter som förlänger ledtiderna och som inte tillför kunden något som den är villig att betala för ska 
elimineras. 

Muri: 

Med Muri menas det när till exempel människor överarbetas eller maskiner går på överkapacitet. Det kan i 
sin tur leda till att sämre arbetsutövande vilket kan leda till kvalitetsproblem.  

Mura:  

Betyder att det är ojämnheter i systemet. Det kan exempelvis vara att det ibland finns för mycket arbete än 
vad maskiner och människor klara av och att det ibland finns för lite arbete. Man ska sträva efter att alltid 
ligga på högsta möjliga nivå utan att kvalitén försämras [18] [15]. Det vill säga att resurserna ska möta 
efterfrågan. 

 

 

Figur 6 – En illustration som ska påminna om att Lean inte bara behandlar handlar om att bekämpa 
slöseri [15]. 

Det är viktigt att inte bara fokusera på att bekämpa slöseri och koncentrera sig på Muda utan att få ett 
stabilt system och skapa utjämningar med hjälp av kombination med Muri och Mura. Att få en balans 
genom de ”De tre M:en” tar tid och är utmanande. Detta är en av anledningarna till att ett väl fungerande 
system med så jämna flöden som möjligt måste betraktas som ett långsiktigt mål för företaget [18]. 

 

Front loading 

”Front loading” eller multikonceptsutveckling är en viktig del i arbetet med LPD. Tanken är att 
tidigarelägga problemlösning i produktutvecklingsprocessen när det finns maximalt med utrymme att göra 
förändringar. Tidigareläggningen ämnar studera flera lösningar noggrant och parallellt med varandra, 
identifiera problem tidigt för att reducera tidsåtgången senare i porcessen. Arbetsutförandet är dock 
kostsamt och resurskrävande men vilket kommer löna sig senare i produktionen [18]. 

Anledningen att man väljer multikonceptutveckling är att det leder till att korta ner processförloppet från 
start till mål [11]. Figur 7 illustrerar vad som menas med ”front loading” och visar att processförloppet ska 
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vara baktung eller att resursfördelningen ska vara framtung. Vilket betyder mycket av resurserna (y-axel) 
ska involveras tidig (x-axeln) i processen.   

 
Figur 7 – En illustration över en ”front loading”-process [14]. 

Det kanske viktigaste med att satsa mycket resurser tidigt i sin produktutvecklingsprocess är att det i detta 
skede finns möjligheter till förbättringar. Eliminera slöserier. Skapa flöde. Det är i detta stadium innan 
produktionen är igång som det finns möjlighet till att standardisera processerna. Genom att använda sig av 
denna princip lyckades Toyota minska sina sammanlagda kostnader, tid och antalet prototyper (Se Fas 4, 
3.2 Produktutveckling) med ca 35 % från första gången arbetet genomfördes på detta sätt till tredje gången 
[17].  
Om organisationen lyckas med sin produktutveckling kommer den vara väldigt konkurrensstark och ligga 
förre sina konkurrenter. Processens utformning möjliggör även att när produkten har nått marknaden kan 
kundvärdet förbättras fortare då produkten har utvecklats med utgångspunkt att upprätthålla perfektion. 
Förhoppningen är att kunders synpunkter kan tas tillvara snabbare och på så sätt förbättra sig igen [18]. 
 
Set Based Concurent Engineering (SBCE) 

Under rubriken ”produktutveckling” togs begreppet CE (Concurrent Engineering) och SE (Simultaneous 
Engineering) upp. Att arbeta efter kunskapsbaserad produktutveckling innebär att människor och 
processer integreras. I LPD benämns detta som SBCE, Set Based Concurrent Engineering (Se Figur 8). 
Innebörden att arbeta med SBCE är att människorna 
som är involverade i produktutvecklingsprocessen 
undersöker flera lösningar parallellt och på ett 
systematiskt sätt kommer fram till en lösning. Man 
arbetar iterativt för att undersöka produkten utifrån 
olika områdesexpertis för att på så sätt finna fel 
tidigt och minimera risken att fel uppstår i en senare 
produktion [18] [43]. En viktig detalj är att fokus är 
att finna en kompatibel lösning mellan avdelningarna 
istället för att fokusera på att finna en lösning för att 
färdigställa produkten. SBCE är en vidareutveckling 
av CE som tillåter att ett slutgiltigt beslut får hållas 
öppet tills det är absolut nödvändigt att gå vidare för 
att kunna förbättra produkten maximalt [29]. Om 
arbetet sker som en ”front loading” process mellan 
olika områden så är arbetsutförandet enigt SBCE där 
man identifierar ett vinnande koncept. I LPD är det 
därför viktigt att samarbetet fungerar och inte bara 
fokusera på att arbeta efter de metoder och verktyg 
som används vid produktutveckling [18]. 

 

 

    Figur 8 - SBCE [29] 
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Problemlösning i en utvecklingsprocess 

 

Det första steget när utvecklingsarbetet börjar är att identifiera problemet och sätta upp mål och riktlinjer. 
Arbetet forsätter med att flera alternativ undersöks i en iterativ process. Figur 9 visar en fyrastegsmetod för 
hur problem hanteras vid produktutveckling.	  

 

 

 

Figur 9 – Fyrstegsmetod för problemlösning vid PD [11] [17]. 

 

När ett problem identifieras ansätter man olika alternativa löningar. Alternativen testas sedan och avslutas 
med att analyseras och utvärderas. Om man är nöjd med utfallet är processen klar annars går man tillbaka 
och testar ett annat alternativ. I LPD är identifieringen av problem en del i produktutvecklingen. Att 
identifiera problem gör att man kan lära sig av dem och där med förbättra sig. Detta gör att man kan skapa 
en bättre produktutvecklingsprocess och på så sätt skapa en bättre produkt [18]. Denna attityd och syn på 
problem kännetecknas av en av grunderna i Lean som skrivits tidigare, att ständigt förbättra sig.  

Det som är utmärkande för SBCE och en front loading process är förmågan att identifiera och lösa 
problem tidigt, i designfasen. För att lösa problem tidigt måste specifik information finnas lättillgängligt för 
att undvika att samma misstag gör flera gånger [17]. Ett vanligt problem är att företag finner ”gamla” 
problem i nya projekt. Det beror bland annat på att avdelningar inte arbetar tillsammans för att lösa 
problem och informera varandra. Problem som i slutändan kan påverka kvalitén [9] [17]. 

Arbetet med produktutveckling kommer ske från en startpunkt till ett slutmål. För att ett arbetslag ska 
lyckas kräver det mer än att arbeta efter metoder och manualer. Mycket handlar om de involverades 
attityder och engagemang i organisationen. En stor del i att förbättra sig och att få ett ökat engagemang är 
att vilja att lära sig nya saker och arbeta i en verksamhet som tillåter det [5].    

 

Sammanfattning 

Verksamhetskoncept Lean har som utgångspunkt att arbetet utgår från vad det är kunden vill ha [3][15]. I 
LPD är utgångspunkt den samma med långsiktigt tänkande och kundvärde i fokus [18]. En 
produktutvecklingsprocess genomförs i olika faser där funktioner inom verksamheten samarbetar för att ta 
fram eller utveckla en befintlig produkt [39]. Skillnaden mellan en traditionell och en kunskapsbaserad 
produktutveckling framgick av Tabell 1 (Se 3.2 Produktutveckling) där tvärfunktionell samverkan och 
gemensamt arbete i delprocesser, samt att individen får mera ansvar är igenkännande för den 
kunskapsbaserade [20]. I LPD kännetecknas det genom att processen genomförs i form av ”front loading” 
och arbetet byggs upp av SBCE samt att problemlösning är en del av arbetet och löses iterativt [17]. Det 
som möjliggör gör att verksamheten kan bedrivas och att arbetet går vidare är att samarbeta 
tvärfunktionellt. Det tvärfunktionella samarbetet kan därför definieras som: 
 

- Individer från olika avdelningar ingår i ett samarbete. 

- Individens eller arbetslagets områden av expertis skiljer sig åt. 

- De arbetar tillsammans mot samma mål. 
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- De försöker finna en kompatibel lösning där information och kunskap ska delas från 
olika områden. 

   - Problemlösning sker mellan avdelningar och grupper, inte individuellt. 

 

Meningen med att arbeta tvärfunktionellt i LPD är att i slutändan tjäna på det. Det går ut på och som 
tidigare skrivits att identifiera och eliminera slöseri och att komma fram till förbättringsåtgärder. Det 
kanske viktigaste vid denna typ av samarbete är att bestämma och arbeta efter vad kunden vill ha, 
kundvärdet [18]. Det kan finnas tillfällen då inte alla ingående parter kan vara med men betydelsen av att 
arbeta tvärfunktionellt är att de ändå blir informerade och får ta del av vad som händer vilket bidrar till att 
de kan reflektera och lära sig av sina medarbetare. Det handlar således om att få mer kunskap och lära sig 
[20].  
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3.4 Lärande 

Här presenteras teorin som berör lärande. 

Det finns många sätt att beskriva och definiera lärande på vilket i sin tur bygger på olika bakomliggande 
teorier. Något som är gemensamt för de flesta begrepp och teorier är de innehåller element av förändring 
på det känslosamma planet, intellektuella planet eller beteendeplanet [4].  

 

Inlärning, kunskap och erfarenhet 

Att ha kunskap om något är att både veta och att förstå. Vi kan med hjälp av kunskap se sammanhang och 
dra slutsatser av den information som är given oss [10]. Inlärning kan sägas vara när man tillägnar sig 
kunskap eller färdighet och den sker genom övning eller av erfarenhet [47]. Människor lär sig olika och 
vilket sätt som är det bästa kan skilja sig från individ till individ. Det finns även skillnader eller 
förhållningssätt till lärande och inlärning. Nedan presenteras fem typer [30]:    

 

1. Lärande som adderandet av kunskap. 
Innebär att kunskap läggs till tidigare kunskap. 

2. Lärande genom memorering. 
Vilket innebär att individen genom ett mekaniskt sätt försöker replikera och minnas det som till 
exempel stod i en bok.  

3. Lärande genom förvärv av fakta. 
Detta innebär att individen genom fakta, riktlinjer och anvisningar försöker bevara kunskapen 
vilket den i ett senare skede nyttiggör i ett praktiskt sammanhang.  

4. Lärande som abstraktion av mening. 
Det innebär att lärande inte ska betraktas som något som innebär produktion i minnet av färdiga 
svar som man ska komma ihåg. Innebörden blir att försöka tolka den tillgängliga kunskapen. Till 
exempel ses en bok eller artikel inte som ett färdigt ”utbildningspaket” utan som en produkt för 
lärande.   

5. Lärande som en tolkande process. 
Här innebär lärandet att försöka förstå verkligheten som den framstår. Det är av särskild vikt att 
det man lär sig ska vara till hjälp vid tolkning av verkligheten.  
[30] 

 

Vilken form av inlärning som sker beror på i vilket sammanhang det hämtas ur. Man kan också fråga sig 
om man har lärt sig något? Ett exempel på det är om man väljer att se lärande som beteende förändring. 
Beteende förändring kan belysas av att ha kunskap om något och att faktiskt kunna gör något. Exempelvis 
finns det en skillnad att ha kunskap om att cykla, trampa på pedaler, sväng med styret etc. och att faktisk 
cykla [10]. 

Lärande kan ses som en process som sker när en individ möter en ny situation eller får ny information och 
startar en tankeprocess. Det kan vara att vi upptäcker att det är något som vi inte vet eller förstår. Denna 
process skiljer sig åt från person till person beroende av hur mycket tidigare erfarenhet personen har och 
hur omgivningen ser ut. En utgångspunkt är att processen startar utifrån din erfarenhet och kallas 
erfarenhetslärande [34]. Erfarenhetslärande beskriver lärande som den process som kunskap utvecklas i, 
genom att erfarenhet omvandlas [33]. Erfarenhetslärande sker primärt genom överföring av upplevelser. 
Den individuella lärandeprocessen illustrera med hjälp av Figur 10.  
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Figur 10 – Kolbs modell av lärprocessen [30]. 

 

I figuren ser vi en lärandeprocess i två dimensioner. Den diagonala är Transformation och den vertikala är 
Uppfattning och har motsatta riktningar. Utgångspunkt i modellen är, att för att lära sig något måste det 
uppfattas. Det kan ske på olika sätt till exempel kan det vara en direkt konkret upplevelse, när vi ser något, 
eller en abstrakt begreppsbildning, när vi läser något.  

För att åstadkomma ett lärande måste Uppfattningen övergå till kunskap. Det kan ske enligt modellen 
genom reflekterande observation, tänka, resonera och diskutera, vilket ska ses som en inåtvänd process. 
Eller genom aktivt experimenterande, prova, experimentera och tillämpa, vilket ska ses som en utåtriktad 
process [1][30] [34]. 

I det tidigare exemplet med att ha kunskap av att cykla och faktiskt göra det hamnar vi i modellen mellan 
Aktivt experimenterande och Konkret erfarenhet. Individen lär sig således genom sitt eget handlande eller 
experimenterande. Det är ett exempel på att vi kan i modellen urskilja fyra lärprocesser. För att ha ett 
kvalitativt lärande är alla dessa viktiga. Lärandet startar olika beroende av hur individen lär sig och 
situationen som individen befinner sig i. De fyra processerna är i ett samspel och utgör varandras 
förutsättningar. Att använda sig av konkreta erfarenheter, reflektera över dessa till att gå vidare med att 
formulera abstrakta teorier för tillämpning i den nya situationen [1]. 

 

Organisatoriskt lärande  

När lärande ska förklaras i exempelvis en organisation beskrivs det som om den nya kunskapen används 
rätt eller om rätt saker genomför på rätt sätt. Beskrivningen av lärandet i organisationer kan göras med 
”Singleloop-lärande”, ”Doubleloop-lärande” och ”Deuteroloop-lärande” (alt Tripleloop-lärande) [32] och 
illustreras av figurerna nedan: 

 

 

Figur 11 – Singleloop-lärande [33]. 

 

Singleloop-lärande avser en enklare form av lärande. Den bygger på att den som lär sig får mer kunskap 
om vad han eller hon redan kan [32]. Singleloop-lärandet kan därför ses som ett lärande som sker för att 
lösa ett aktuellt problem. Eftersom kunskapen fylls på exempelvis att en chef blir bättre på att lyssna ses 
lärandet som en begränsad förändring [33].  
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Doubleloop-lärande 

 

 

Figur 12 – Doubleloop-lärande [33]. 

 

Innehåller en extra lopp jämfört med tidigare. Det handlar således om att reflektera över det man gör flera 
gånger. Den lärande ifrågasätter sin verksamhet flera gånger genom att gå utanför sin referensram. 
Det handlar jämfört med Singleoop-lärandet som var HUR saker kan blir bättre till att bli VAD det är som 
ska göras. Resultat blir ett förändrat tankesätt där exempelvis personen förstår vad dess handling har för 
innebörd.   
 

Deutreo-lärande 

Är ett steg ytterligare än Doubleloop-lärande. Det handlar om att förstå hur lärandet går till. Det innebär 
att om man förstår hur man lär sig kan man göra det mer framgångsrikt. Örtenblad diskuterar denna typ av 
lärande vidare och belyser att det finns en risk att man kan hamna i ett ”satus quo”, att om man ständigt 
utvärderar sig själv och funderar på vad man håller på med kan det leda till att man hamnar i en cykel och 
inte kommer vidare. I det organisatoriska lärandet är det dock viktigt att ta till sig denna förståelse för att 
ha en gynnsam utveckling [32]. 

 

Vad som menas med lärande är inte alltid uppenbart och det finns olika sätt att beskriva det på med olika 
bakomliggande teorier. Erfarenhetslärande är ett begrepp som indikerar hur individen lär och vad som 
händer när vi gör det. Organisatoriskt lärande utgör hur ett kollektiv lär där individen är en del. I ett 
organisatoriskt lärande är tanken att individens kunnande ska samverka så en kollektiv kompetens kan 
utvecklas. Det förutsätter att de finns ett värde som endast är kollektivt nåbart. Det handlar om att 
individen delar med sig av sin tankar och idéer till andra gruppmedlemmar då de diskuterar vilket under 
denna tolkningsprocess revidera de egna åsikterna och beteenden så att ny inlärning uppstår [8] [12].     
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Motivation och lärande 

Motivation används i organisationer för att utrycka vad som får anställda att prestera någonting extra. 
Det hör också samman med engagemang vilket kan utryckas som individens grad att identifiera sig med 
organisationen, dess värderingar och mål [10]. Ett aktivt lärande är en aktivitet som förutsätter att vi är 
motiverade. Lärande kan ske omedvetet och sker således utan ansträngning. Men lärande som ska ske 
aktivt fodrar ofta en ansträngning, eller uppoffring av till exempel individens tid. Det kräver att individen 
är motiverad för uppgiften eller att aktiviteten kan vara lustskapande eller belönande [37].  
En aspekt i hur motivationen påverkar lärandet på en arbetsplats eller i en organisation är att det skiljer sig 
ifrån hur motivation och lärandet sker i en skolmiljö. Barn är tvungna att gå i skolan. Det finns dock inget 
som motsäger att till lämpa samma lärandeteorier på vuxna som på barns och ungdomars lärande [36]. 
Vuxna har mer erfarenhet än barn, och som diskuterades tidigare med hjälp av Kolbs modell över det 
individuella lärandet, det erfarenhetsbaserade lärandet, torde denna erfarenhet vara gynnsam i samband 
med motivation för att uppnå ett bättre lärande på en arbetsplats eller organisation.   
 
Motivation kan delas upp i inre och yttre motivation. Yttre motivation innebär att det är styr utifrån och 
innebär att när en handling utförs belönas denna eller undgår en negativ konsekvens. Inre motivation 
innebär att det är styrt inifrån och är en handling som sker av eget behag [16][48]. Motivation kan därför 
beskrivas som drivkraften till att prestera.  
Om en grupps arbete går ut att lära sig något kan en materiell belöning eller likande uppfattas som en yttre 
motivation men det måste finnas en inre motivation där en vilja att uppnå de yttre kraven kommer inifrån. 
Utan det blir det svårt att lära sig något och att lägga ner ett större engagemang. 
Yttre motivation kan också vara när man deltar i en utbildning för att få högre lön eller för att någon 
kräver det. Den inre motivationen skulle i samma exempel vara att utbildningens innehåll upplevs 
intressant och meningsfullt [35].  
 
Att bygga upp en företagskultur där anställda vill prestera eller lyckas, vara motiverade och lära sig, sker 
inte av sig självt. Man måste gå sakta fram och med konsekventa principer. Människor måste känna att de 
tillhör en gemenskap. Arbetsuppgifter måste vara utmanade. Anställda måste ha befogenheter och känna 
att de har kontroll över arbetet. Liker beskriver hur Toyota som arbetar efter Leans principer (TPS) 
använder sig av motivationsteorier för att motivera sina anställda och hur de hör samman med 
verksamhetskonceptet [15].  
Han tar upp de mer välkända teorierna som Maslows behovstrappa, Herzbergs teori, Beteendeförändring 
m.fl. (Se Bilaga: 1) och täcker Interna och Externa motivationsteorier. Han visar och diskuterar sedan hur 
teorierna är igenkännande i TPS och hur verktyg och arbetsförhållningsätt hos Toyota tillämpas och hur de 
förekommer hos dem.  
Ahl diskuterar den frestelse som finns med att försöka integrera motivationsteorier i en gemensam modell. 
Väljer man att ta delar från olika teorier, som i sig förklara en liten del av verkligenheten, för att sedan slå 
dem samman till en heltäckande bild finns det risker. Ahl menar att det att de ofta utgår från motsatta 
människosyner och kunskapssyner vilket gör att en sammansättning av dem ger en missvisande bild [36]. 
 
Som tidigare skrevs kan lärande kräva en aktiv ansträngning vilket kräver att individen är motiverad. På 
detta sätt hör lärande och motivation ihop. Det är svårt att dra en gräns mellan teorierna om motivation 
speciellt när motivation skulle skilja sig från ett motiverat lärande [36]. Om det i gruppens arbete går ut på 
att lära sig något anses det att en inre motivation är avgörande, då det man lär sig annars försvinner snabbt. 
Den gör att lärarprocessen styrs av faktorer som ansvar, delaktighet i beslut, tydliga mål och feedback [7]. 
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Organisationsteori 

Organisationsteori handlar om att förstå hur organisationer fungerar. Avsikten är att beskriva hur individer 
och grupper tänker och handlar inom ramarna för en organisation. Organisationsteorin har uppkommit för 
att ge svar på frågor som, Varför individen handlar som den gör? Hur uppträder olika typer av grupper? 
och Hur får man anställda att ta ansvar och bli mer effektiva i sitt arbete [6]? 
En organisation kan definieras att det är ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå 
bestämda mål. Det kännetecknas således av de individer som är medlemmar i organisationen [10]. 
Den organisationsstruktur som individerna arbetar i exempelvis fördelningen av arbetsuppgifter, 
verksamma roller, relationer/samspel mellan individer, storlek och grader av centralisering respektive 
decentralisering blir faktorer som ligger till grund för att de anställdas möjligheter och utveckling [4] [10].  
Att en organisation anses var lärande kan beskrivas av att man försöker ta vara på de anställdas kunskaper 
och utvecklingsförmåga vilket innebär att organisationen befinner sig i en ständigt pågående lärandeprocess 
[6].  
Hur man lär sig på en arbetsplats eller i en organisation varierar och beror på bland annat på hur 
verksamheten bedrivs och hur ansvaret är fördelat. Mayo och Lank diskuterar att för att en organisation 
ska vara lärande, handlar det om att organisationen inser att det mesta av personalutvecklande lärandet sker 
under företagets arbetsuppgifter och utrycker det som att den som har ansvaret är ”den personen som sitter i 
dess mitt”. Det de säger är att det är den enskilda individen som ska ansvara för sina egna inlärningsmål och 
planera att uppnå dem. Detta innebär att jag som individ inser att det ligger i mitt eget intresse att öka mitt 
värde för företaget. Mayo och Lank betonar även att för att kunna genomföra det ska jag få stöd genom tid 
för utveckling, ekonomiska resurser, lärorika arbetsuppgifter och stöd från överordnade. Individen ska få 
stöd från företagsorganisationen där organisationen inser och uppskattar det ökade värdet och dra nytta av 
nyinlärda kunskaper [2]. 
Elleström, Gustavsson och Larsson har en lite annan syn och diskuterar och pekar på nödvändigheten av 
en kontinuerlig växelverkan mellan individen och verksamheten. De menar bland annat att organisation 
måste ha klart formulerade och definierade mål för att individen ska kunna handla och lära sig av sitt 
handlande [4]. De benämner det som anpassningsinriktat lärande. Individen som arbetar i organisationen 
måste även förstå och acceptera de uppsatta målen, gärna genom delaktighet i dess formuleringar.  
 
Skillnaden blir den att lärandet i Mayo och Lanks fall är att individen är motiverad för sitt arbete och där av 
kommer individen att lära sig. Elleström m.fl. menar att organisationen eller verksamheten ska på ett 
gynnsamt sätt motivera individen och på så sätt blir individen motiverad och vill lära sig.  
Arbetsuppgiften som den anställda ska lösa ska i sin utformning även vara ett kompetenshöjande slag 
vilket kan beskrivas som tidigare nämndes som lärorika arbetsuppgifter. En viktig aspekt i arbetsuppgiften 
är att den är utformad som en utmaning för individen vilket innebär att graden av komplexitet inte ska vara 
utformad som enformig eller med en för hög grad av komplexitet vilket i båda fallen leder till försämrad 
inlärning [4]. 
Områden som behandlar ”lärande” i organisationer är exempelvis Organisatoriskt lärande och Knowledge 
Management. Det är olika nyanserade beskrivningar av vad och hur lärande är och tas tillvara på i arbetslivet 
[4]. Det har kommit att bli intressant därför att den tekniska utvecklingen har gjort arbetsplatsen mer 
automatiserad vilket har förändrat kraven på anställdas kompetens [42].  
Organisatoriskt lärande och knowledge managment kan tyckas vara liknande begrepp men beskrivningen 
av hur lärande och organisation hör ihop skiljer sig. Örtenblad diskuterar denna fråga vidare där han gör en 
skillnad på att knowledge managment har blivit det område av mode och som används av management 
konsulter. Han säger att den litteratur som behandlar det genomsyras av positivism [32]. Leymann och 
Gustavsson tycker att det råder missförstånd gällande texter som produceras på företagen om vad som 
menas med lärande [24].    
Knowledge Management området fokuserar kring att bevara kunskap inom den egna organisationen. Det 
gör en skillnad mellan explicit kunskap och implicit kunskap. Det som ska uppnås är att ta till vara 
kunskapen men det kanske viktigaste är inte att skapa stora databaser där all värdefull information sparas 
och det alla vet kan sammanfattas utan att det hålls reda på vilka som har kompetens och kunskap. Det 
görs för att skapa ett klimat och organisationskultur, med tekniska resurser som ett hjälpverktyg, för att få 
kunskapen och informationen att delges [31]. 
 
Om man vill finna en process som svarar på hur vi bäst lär oss i arbetet eller inom organisationen, blir 
svaret olika beroende på vilken syn på lärande vi väljer att utgå ifrån. Den kanske största skillnaden ligger i, 
och som skrivits tidigare (Se 3.1 Lärande), är vi lär oss olika bra på olika sätt även om vi väljer att betrakta 
lärande kognitivt eller kontextuellt.  
Med det kognitiva perspektivet ligger fokus på och inom individen. Det handlar då om att lärandet bygger 
på inkodning och tolkning av information, bearbetning och beslutprocesser samt lagring av informationen. 
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Det kontextuella perspektivet blir istället att man fokuserar på att lärandet sker genom den dagliga 
verksamheten och i olika typer av sociala sammanhang eller kontexter.  
 
Hur vida man än väljer att se organisationen som lärande eller om det är individen som lär sig. Kan man 
som Sandkull och Johansson ställa sig frågan att om all dokumentation det vill säga ”data” exempelvis 
rapporter, datafiler, manualer etc. försvinner eller att all personal försvinner. Vilket av dessa blir då enklast 
för företag att rekonstruera? [38] 
 

Sammanfattning 

Hur en individ lär sig bäst skiljer sig bland annat åt beroende på hur individen får ta del av information 
[30]. Sambanden mellan hur individens lärande och gruppens lärande skiljer sig åt. Gruppen kan ses som 
en konstellation där kompetens växer när medlemmarna lär sig individuellt och genom meningsutbytet 
inom gruppen [8][12]. Gruppen som verkar finns inom ramen av en organisation eller verksamhet ur vilken 
yttre faktorer ges för att skapa en lärande organisation [4][10]. Beroende på hur organisationen styrs kan 
det främja lärandet mer eller mindre. En viktig faktor är att de anställda är motiverade [7]. Om 
verksamheten ska vara lärande, måste det även genomsyras av hur den bedrivs. Det kan betyda att 
individen får uppgifter som är utmanade och utvecklande. Att gruppen får arbeta under förhållanden där 
meningsutbyte får ta plats och verksamheten tillåter det genom att bidra med exempelvis tid, utbildning 
och värdesätter den anställdas kompetens [7][10].  
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3.5 LPD & Lärande 

Här presenteras med bakgrund mot föregående avsnitt en övergripande redovisning av hur Lärande förekommer i LPD. 

Hoshin kanri är ett begrepp inom Lean som ligger till grund för att leda och motivera till lärande i 
organisationen. Mer ordagrant betyder det ”förankring av strategiska beslut”. Toyota vill med hjälp av detta 
sprida ledningens beslut ner till arbetsgruppnivå. För att kunna göra det utformas målsättningar till mätbara 
mål. Det betyder att en otydlig målsättning inte accepteras [15]. Bakgrunden till att bli en lärande 
organisation grundar sig i ”Hansei” och ”Kaizen”. Vilket medför att oförtröttligt reflektera respektive 
ständigt förbättra sig. Detta genomförs hos Toyota bland annat i from av reflektionsmöten [18]. Toyota 
använder sig även av olika metoder för att gynna ett organisatoriskt lärande. Ett exempel är sättet att ta 
reda på grundorsaker. Då används ”5 varför”-metoden. Den går ut på att istället för att försöka identifiera 
källan till problemet ska man försöka finna orsaken till varför det uppstod. Om problemet utreds på detta 
sätt är målsättningen att förhindra att det uppstår igen i framtiden. Metoden kan beskrivas precis som den 
låter och det man ska göra är att ställa sig frågan: - ”Varför”? fem gånger [15] [18].  
I produktutvecklings arbetet kommer denna typ av kunskap till hands och är en viktig del i arbetet med att 
minimera slöseri. Det ena är kunskapen om, att man har lärt sig om problem, så det inte uppkommer igen. 
Det andra är att man vid nästa produktutveckling inte gör om samma misstag. 
Kunskapen som återfinns efter ett avslutat produktutvecklingsprojekt tas inte hand om av de flesta 
företagen. Det kan bero på olika orsaker men exempelvis att projektteamet fokuserar på att bli klara i tid 
och hålla budget och därför hamnar det längre ner på en prioriteringslista. Fler orsaker är att tester som 
genomförs på produktens specifikationer ses som unika för projektet och skulle därför inte var användbart 
vid nästa projekt. En anledning till det är att den anställda inte vet hur den ska överföra informationen till 
användbar kunskap [43]. Att arbeta enligt LPD, som är kunskapsbaserat, är det därför viktigt att inse värdet 
av lärdomarna som finns, vilket i slutändan kommer effektivisera processen. Det som talar emot skulle 
kunna vara om ett företag måste spendera mer pengar genom att exempelvis tillämpa en ”front loading”-
process och ta fram alternativa lösningar som inte kommer att användas . Men som tidigare skrivits lyckats 
Toyota i och med TPDS att tjäna på det i slutfasen i form av att produkten uppnår bättre kvalitet vilket 
innebär mindre efterarbete i form av brister och fel av produkten [43].  
Principen med ”front loading” och att fråga sig ”varför” är att skapa värde. Vilket är en av grunderna i 
Lean och LPD.  
Organisationsformer där olika uppgifter och problemlösning förs nedåt i hierarkierna och där det finns en 
stark tendens att relevant information inhämtas och sänds direkt av den som är ansvarig för uppgiften 
kallas av Lundgren, decentraliserad informationsstruktur[37]. Han menar att arbetssättet kan få 
konsekvenser för ett bredare lärande. När nya information och kunskap finns inviger det till att göra 
modifieringar, att göra förbättringar. Det kan innebära att ny kunskap kan komma att påverka delar av 
verksamheten som inte står i centrum för åtgärden. Han betonar även vikten av att verksamheten bedrivs 
utifrån ett bredare organisatorisktperspektiv där den nya kunskapen omvandlas till extern information så 
att berörda parter blir delaktiga. Detta kräver god kommunikation mellan olika företagsfunktioner [37].  
Strid diskuterar kommunikationens betydelse i organisationer och belyser även att man i dagens 
organisationer förväntar sig att få ta del av, inte bara om vad man skall göra eller hur, utan också varför 
man skall göra det och vad resultatet ska bli.  Han beskriver vikten av att människors utbildning, speciellt 
internt, ger ökad kompetens och att individen inte finner sig i att bara vara en ”ruta” eller en funktion. Att 
olika strukturer minskar avståndet och ger ett ökat deltagande i besluten ger vidgade arbetsområden. 
Mycket handlar om vilken typ av organisations struktur man har hur organisationen bedrivs [41].  
 
LPD karaktäriseras av att det är kundorienterat och bygger på samordning mellan funktioner i 
organisationen. I arbetet ingår att de anställda ska medverka i att ständigt finna förbättringar. Det 
förutsätter även att individen ifrågasätter sin egenverksamhet och de rutiner och verksamhetsformer som 
är etablerade. Ellenström har identifierat tre komponenter för att ha ett framgångsrikt lärande, vilket även 
kan jämföras med Kolbs modell (Se 3.4 Lärande), bland de anställda att individen [19]: 
 

   ”Får göra”, Individen får och tar ansvar för arbetet. 

   ”Kan göra”, Individen har hjälpmedel som hjälper till i arbetet. 

   ”Vill göra”, Individen ges motivation för att genomföra arbetet. 

 

Andersson skriver att för att vara en lärande organisation, att motivera anställda att lära sig nya saker och 
skaffa sig ny kunskap förutsätter det att det uppstår ”lärtillfällen”. Han nämner några konkreta exempel 
som, Samspel med kunder, leverantörer och intressenter, lära av varandra genom utbyte av erfarenheter på 
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arbetsplatsen, kontakter med andra enheter, avdelningar och arbetsgrupper m.fl. [30]. Detta kan jämföras 
med tidigare stycket om hur arbetet genomförs enligt LPD exempelvis genom ”front loading” och SBCE 
(Se 3.3 Lean produktutveckling). Vilket då kan ha en gynnsam effekt på lärandet eftersom det kräver ett 
nära samarbete och att kunskap delas. 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   - 34 -	  

4 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras intervjupersonernas uppfattning av samarbete, de två projekten samt de faktorer som identifierats 
som betydelsefulla rörande tvärfunktionellt samarbete. 

4.1 Intervjupersonernas syn på samarbete 

Här följer en sammanfattning av intervjupersonernas åsikter och synpunkter på vad de anser vara viktigt 
för ett lyckat samarbete. Sammanfattningarna är ett delresultat från intervjuerna och ska ses som 
övergripande.  
 
Intervju 1 
Intervjupersonen I1 har titeln/tjänsten ”Senior research scientist” och har arbetet på Företaget i 33år. I1 
anser att det är framförallt viktigt att träffas personligen och lära känna sina projektmedlemmar för att 
samarbetet ska fungera. Det underlättar även kommunikationen. Det är viktigt att diskutera sina egna 
förväntningar på projekten och vad det är man kan tillföra. I1 väljer också att betona vikten av att vara 
lyhörd. Att lyssna på önskemål från andra så att projektet inte bedrivs utifrån sin egen ståndpunkt. 
Projektet och det slutgiltiga målet ska vara till för alla. 

Jag tycker det är viktigt att man lyssnar på varandra, att man försöker så gott det går att sätta sig in i varandras 
situation.[I1] 

Intervju 2 
Intervjupersonen I2 har titeln/tjänsten ”Projektledare” och har arbetat på Företaget i åtta år. I2 betonar 
vikten av att alla involverade i projektet ska vara informerade. Det är viktigt att alla vet vad som händer och 
vad som kommer att hända. I2 anser att det skapar engagemang. Kontinuiteten med att ständigt uppdatera 
läget gör att samarbetet fungerar. I2 anser att alla involverade i projektet ska träffas personligen. Det gör så 
att projektmedlemmarna uppfattar målen bättre. Det påverkar även att de känner för projektet vilket 
påverkar resultatet. 
 
Mötena har vi just för att alla ska vara informerade. Vad är det som händer. Det här har vi gjort sen sist, det här kommer 

att hända.[I2]  

 

Intervju 3 
Intervjupersonen I3 har titeln/tjänsten ”Business analyst” och har arbetat på Företaget i åtta år. I3 tycker 
att det är viktigt att alla involverade får framföra sin åsikt. I3 anser att samarbetet underlättas av att 
personerna som är involverade i projektet finns på samma geografiska plats och talar samma språk. Det på 
grund av att vissa är mer tysttillåtna än andra. När man samarbetar med exempelvis engelskspråktiga 
kollegor tenderar de att få ta större plats då kommunikationen sker på engelska. I3 anser också att man 
måste vara ödmjuk och ta in alla människors kunskap. 
 
Vi har ofta telefonmöten. Då ser man inte personen, hur den reagerar. En del tenderar att vara mer tysta och får kanske inte 

sin röst hörd på samma sätt som om man träffades personligen.[I3] 

 

Intervju 4 
Intervjupersonen I4 har titeln/tjänsten ”Systemutvecklare” och har arbetat på Företaget i 20 år. I4 anser att 
det är viktigt att man känner personerna som man samarbetar med. Det gör att projektet blir mer öppet 
och man vågar säga till varandra och dela sina åsikter. Samarbetet gynnas av att vara nära kunder och 
kollegor då kommunikationen fungerar bättre på detta sätt. I4 betonar vikten av det informella kring 
projekt och att förväntningarna är tydliga vilket gör så att det inte blir några missförstånd i 
kommunikationen.   
 

Där jag sitter nu delar vi rum och då samarbetar man hela tiden. Det blir inte så formellt och alla är med på vad som 
händer.[I4] 
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Intervju 5 
Intervjupersonen I5 har titeln/tjänsten ”Sektions chef” och har arbetat på Företaget i 35 år. I5 betonar att 
det är viktigt att få det förklarat hur saker ser ut idag för att sedan visuellt illustrera vad det är som ska 
arbetas med. Det för att få en klar bild av hur den man ska samarbeta med stämmer in i sin egen process. 
I5 tycker att för att lyckas med sin kommunikation och att samarbetet ska fungera bra ska man vara i 
högsta grad mottaglig för andras synpunkter. Att vilja förstå de man samarbetar med och vad det är de kan 
bidra med.    
 
Samarbete går väl hela tiden ut på att ha jätte stora öron och ha en vilja att förstå de andra samarbetsparterna. Vad de kan 

bidra med.[I5] 

 

Intervju 6 
Intervjupersonen I6 har titeln/tjänsten ”Projektledare” och har arbetat på Företaget i två år. I6 menar att 
ett samarbete fungerar bäst då man träffas personligen. Det underlättar då man exempelvis stöter på 
problem och kan då förklara konsekvenserna på ett bättre sätt. Det som betonas som viktigt är att man 
måste bygga en relation för att få ett bra arbetsförhållande. Vikten av att se till att människor trivs och att 
de kan se vad det är de bidrar med till det gemensamma målet. Att genom hela projekt ha en 
kommunikation där alla kan föra fram sina tankar samt att förankra sina åsikter med andras för att finna 
lösningar på problem och få projektet att gå framåt. 
 

Vad som är viktigt i projekt är att föra fram sina tankar och åsikter. Att förankra och ta del av andras syn på hur 
lösningar ska göras.[I6] 

 

Intervju 7 
Intervjupersonen I7 har titeln/tjänsten ”Applikations specialist” och har arbetat på Företaget i två och ett 
halvt år. I7 anser att det är viktigt att arbete mot samma mål när man ska samarbeta. De involverade ska 
känna ett gemensamt ansvar för det projektet levererar. I7 betonar vikten av tid, kvalitet och pengarna som 
finns i ett projekt. För att ett samarbete som involverar människor från olika områden ska lyckas måste de 
förstå och respektera de andra parterna. Tid, kvalitet och pengar är oftast det som sätter begränsningarna i 
ett projekt och för att praktiskt lyckas kräver det att man har ett gemensamt mål. Det är också viktigt att 
kommunikationen och samarbetet sker i en nära relation.  
 

I ett samarbete måste man arbeta tillsammans. Redan under planeringen men framförallt i genomförandet. Alla ska ha ett 
gemensamt mål och ett gemensamt ansvar.[I7]   

 

Intervju 8 
Intervjupersonen I8 har titeln/tjänsten ”System ägare” och har arbetat på Företaget i 21 år. I8 tycker att ett 
samarbete byggs upp utav att ha regelbundna diskussioner och möten. Det för att få ny information och 
hantera problem. Det är viktigt att alla involverade vet hur de passar in i projektet och förstår vikten av det. 
I8 anser att tidsfaktorn är viktig för samarbetet då projektmedlemmarna ofta har flera saker att sköta och 
att man är beroende av varandra. Det är därför viktigt att de involverade genomför sina uppgifter på utsatt 
tid och gör vad de lovar.   
 
You start a project with an amount of time and resources. Then during the project the time plan changes and when you get to a 

point when you need to collaborate your resources aren’t available. [I8] 

 

Intervju 9 
Intervjupersonen I9 har titeln/tjänsten ”Konsult inom projektledning” och har arbetat på Företaget i tre 
år. I9 anser att ett bra samarbete är ett välfungerade samspel mellan människor i olika roller där 
kommunikationen är avgörande. I9 betonar vikten att finnas tillgänglig och att man uppdaterar sig om 
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lägessituationen i projektet. Att projektmedlemmarna vill åt samma håll och att ha en klar målbild samt att 
alla involverade förstår den målbilden.    
 
Jag sitter med mina kollegor runt mig. Ibland behöver jag bara resa mig upp och fråga hur det går. Det går väldigt snabbt att 

uppdatera sig om läget. [I9] 

 

4.2 Jämförelse av projekten P1 och P2 

Projekten P1 och P2 har det gemensamt att de båda involverar personer med olika expertis och att 
produkten ska användas till forskning inom olika fält hos företaget. Projekten är tillkomna i ett led genom 
ett samarbete mellan forskarna och IT-avdelningen för att på ett bättre och effektivare sätt kunna 
genomföra sin verksamhet. Arbetet som genomförs i projekten sker tvärfunktionellt (Se 3.3 Lean 
produktutveckling), och innebär att projektmedlemmar är kombinerade genom dels att de uppfyller olika 
specifika projektroller men även besitter relevant expertis eller kunskap.  

 

P1 startade för att kunna genomföra experiment på lab. Syftet var att utveckla ett system som skulle visa i 
vilket läge en forskningsstudie befinner sig i. Det innebär att med den färdiga produkten ska man kunna 
planera, utföra, lämnar över till analys samt rapportera. Systemet ska även koppla samman tidigare system 
inom samma område samt kunna användas parallellt med forskning som bedrivs i andra 
forskningsområden och har relevans för varandra. Vidare är systemet uppbyggt av forskningsmodeller och 
ska tillåta användaren att hämta och lämna uppgifter under studiens gång. 
Projektet ansågs ha genomförts på ett lyckat sätt då det mötte målen som hade satts upp och levererade det 
som hade specificerats av kunden. [I1]-[I5] 
 
P2 går ut på att uppgradera ett gamalt system samt flytta hårdvara från England till verksamheten i USA 
och Sverige. Projektet startade på grund av att programvaran som används idag går ut ur support och 
kommer inte längre ha uppgraderings möjligheter. Projektet går även ut på att bättre kunna implementera 
lösningar för forskarna. System ligger även på en gammal plattform och ska förnyas. Projektet anses av 
projektmedlemmarna vara komplext då det involverar infrastruktur, systemlösningar och många användare. 
Projektet anses vara mindre lyckat då de inte lyckats möta målen för projektet enligt utsatt tid och är ännu 
inte avslutat. [I6]-[I9]  

Faktorer som anses vara viktiga har identifierats med hjälp av meningskoncentration (Se 2.6 Analysmetod) 
där resultatet är de faktorer som är återkommande i alla intervjuerna. Faktorerna som tas upp har bedömts 
inverkat på projekten rörande tvärfunktionellt samarbetet. Jämförelsen mellan projekten presenteras nedan 
med faktorerna som rubriker.  

 

Möten 

Möten togs upp av samtliga intervjupersoner som en viktig del i samarbetet. Betydelsen och vilken typ av 
möten skiljde sig dock åt, bland annat av att ha formella och informella möten.   

P1 

Möten har vi just för engagemanget så man inte tappar momentum, att det sker kontinuerligt [I2] 

I förklaringarna valde nästan alla projektmedlemmar i P1 att belysa betydelsen av informella möten. Det 
ansågs vara ett bra sätt för att få alla att komma till tals. Det var även viktigt kring att lösa ”mindre 
problem” som antingen skulle kunna vara väldigt specifikt mellan vissa parter inom projektet eller beröra 
omkringliggande svårigheter.     

Några av projektmedlemmarna arbetade i större arbetslandskap där de närmaste kollegorna aldrig var långt 
borta men ansåg att den information man ville ha lika gärna kunde ges över telefon. E-post togs upp av 
vissa men de tyckte att det fanns brister i denna typ a kommunikation då den ansågs ha lägre prioritering. 
Nästa alla var överens om att möten var den plats där tillräklig information delgavs och man fick höra vad 
kollegorna gjorde för stunden och var som skulle ske här näst. Mötena ansågs vara det forum där man blev 
delgiven den information som var relevant för sig själv men även för projektet. 
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Den insynen man har är det man diskuterar på projektmöten. Är det saker man inte förstår får man ju fråga. Hur de 
jobbar för att komma fram till det har jag ingen insyn i. Jag känner att jag inte heller behöver det [I5] 

P2 

Eftersom P2 ansågs vara komplext och var gränsöverskridande samt att det inte lyckas hålla de uppsatta 
målen bidrog det till att ha flera olika typer av möten mellan avdelningarna i projektet. Projektgruppen 
hade ett formellt möte i veckan. Utöver det skede möten med en styrgrupp för att ta itu med problem som 
har uppkommit av olika brister med en underleverantör samt att ha möten med kunden m.fl. De 
informella mötena togs även upp för att belysa problemhantering och för att få projektet att gå framåt.   

Sen är det hela tiden som projektledare att nöta skosulor, gå runt och prata med folk, stämma av, förankra. Fånga upp 
problem och idéer.[I6] 

Mål 

Mål var något som omtalades ofta i de båda projekten. Intervjupersonerna tog upp att det var viktigt att 
uppnå projektmålen och att alla jobbade mot samma mål. 

P1 

För projektmedlemmarna i P1 ansåg att det var viktigt att ha rimliga förväntningar och att målet skulle vara 
väl förankrat. Det var bra med ett övergripande mål men det var viktigt att de som skulle arbeta med att 
uppfylla dem var med och satt upp dem. Det bland annat på grund av att kunskapen finns bland de som 
kommer att ta fram produkten.  
 

…Att ha en stark förankring och att det kommer från oss. Vi ska inte försöka trycka ut någonting.[I2] 
 
Vidare valde vissa att betona vikten av att dela projektmålbilden och hur man ska uppfylla den. 
 
Inledningsvis bör man, i och med att folk är med från olika discipliner, skaffa sig ett gemensamt språk så man vet vad man 

talar om. Sen är det viktigt att man följer upp och att man har samma målbild [I5] 

P2 

Projektmedlemmarna i P2 ansåg att det var viktigt att ha en klar målbild och att alla förstod målbilden. Det 
betonades även att målen skulle vara mätbara så att de gick att verifiera. Ett exempel som togs upp var att 
kunden eller en beställare kunde komma med nya krav som kanske inte möter det uppsatta målet och fick 
då diskuteras om. Det de skulle vilja se var att processer flätas samman där alla involverade bestämde sig 
för ett sätt att jobba på. Detta skulle göra att alla jobbar mot ett gemensamt mål i projektet. 

De har sin agenda, vi har vår agenda, vi ska bolla, de ska bolla. Det bli inte bra. [I7] 

Förståelse och klarhet 

Förståelse och klarhet har valts som en faktor för att beskriva vad intervjupersonerna sa om vikten av att 
ha en öppen dialog och ett öppet klimat.   

P1 

Projektmedlemmarna i P1 tyckte att kommunikationen hade fungerat bra, både den formella och 
informella. Allting stämdes av under projektets gång. Projektledaren viste hela tiden vad alla gjorde och när 
en del i projektet inte ansågs fungera bra sattes en extra konsult in för att hjälpa till. Klimatet i projektet 
exempelvis genom att ha en öppen dialog, bidrog till att problem kunde upptäckas tidigt. 

När vi såg det de hade byggt kunde vi säga, ja det vill vi ha eller det kommer inte att funka. Så fick de göra om det [I1] 

P2 

I P2 var en öppen dialog mellan projektets medlemmar ibland svår pågrund av att några av medlemmarna 
satt på andra geografiska platser. Det bidrog till att ha möten via telefon eller videokonferens. Vissa av 
medlemmarna tycker att det har fungerat bra genom att man får snabbt svar på konkreta frågor men att det 
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ibland ändå rådde vissa oklarheter om vem som var ansvarig och hur det ska in i helhetsbilden. Genom att 
P2 ansågs komplext var det svårt att skapa ett öppet klimat då många parter var involverade. 

…Nu måste jag gå till projektledaren som måste gå till deras projektledare så händer det inget ting och han måste i sin tur 
finna en person som finns tillgänglig som inte har någon bakgrund i projektet. Han har inte helhetsbilden och det blir 

problem. [I7] 

Attityd 

Attityden i de två projekten anses vara en viktig belysande faktor som en del av samarbetet.  

P1 

Projektmedlemmarna i P1 tyckte att projektet hade varit roligt. De belyste att alla gjorde som de skulle och 
att alla presterade på utsatt tid och ställde upp vid problem. Några berättade om öppenhet och att släppa 
på prestigen mellan varandra medan andra valde att utrycka sig som att man måste vara villig att anpassa 
sig. 

De lyftes fram att hjälpen inte hade varit långt borta. Det hade funnits ett intresse från ledningen. Möten 
hade gått bra och varit kontinuerliga och alla hade en klar bild över vad som skulle göras. Det var under 
projektets gång alltid lätt att få tag i någon när det inte ansågs fungera som det skulle.  

Stötte man på något som inte var optimalt var det en utmaning som skulle lösas [I5] 

P2 

Projektmedlemmarna i P2 gav exempel på olika orsaker som de ansåg till varför inte samarbetet fungerade. 
De nämnde att en extern konsult inte höll vad den lovade och var orsaken till fördröjningar vilket lede till 
britsfällig information om när saker skulle ske. Det togs även upp att det hade varit svårt att finna vem det 
var man ska tala med om vissa problem. Försök hade gjort att gå runt vissa parter för att direkt tala med 
den som är ansvarig. Men det resulterade i brister i kommunikationen om vad de olika parterna ville och 
menade.  

De lyfte även fram att kommunikationen fungerar väl i den mening att när projektmedlemmar hade möten 
eller förde ett samtal med varandra om problem hade det resulterade i att extra resurser sattes in. Men det 
bidrog inte alltid till att hjälpa projektet att gå vidare. En av intervjupersonerna ut trycker sig: 

Det är ett ständigt kämpande om resurserna och man lovar sakar höger och vänster och sen kommer det något med högre prio 
och så börjar vi om. [I9] 

Vad de anser vilja förbättra är att de gärna skulle vilja ha möjligheten att gå in i del moment och genomföra 
tester och att alla parter som är involverade levererar på utsatt tid.  

Projektförhållande 

Olika former av projektförhållanden togs upp av de intervjuade som grund till hur väl de ansåg att 
samarbetet fungerade. Nästan alla av de intervjuade valde att lyfta fram vikten av att ha en bra dialog med 
kunden. 

P1 

Vid starten av projektet hade alla involverade träffats och lärt känna varandra. De hade tidigt i projektet 
kommit i kontakt med en ritad prototyp av systemet och inte bara text. Det hade varit god kommunikation 
genom hela projektet och alla viste vad de skulle göra och fick vara delaktiga. De interna kunderna belystes: 

… man ska inte jobba enligt en vattenfallsmetod där man tar fram kraven och jobbar flera månader utan att kunden får se. 
Utan man ska jobba med kontinuerliga tester och förfina kravarbetet med kunden delaktig. [I3] 

Kontakten kring möten var viktigt. Det ansågs att betydelsen av att träffas fysiskt, även om det bara var vid 
ett enstaka tillfälle, resulterade i ett bättre samarbete längre fram i projektet och var en viktig del i att skapa 
ett ”öppnare klimat”. Många av intervjupersonerna talade om ”face-to-face” (ansikte mot ansikte) 
kontakten: 
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Det är svårt att förstå och att hänga med när man pratar över telefonen. Det gör stor skillnad när man ser levande 
människor framför sig [I1] 

I diskussionen kring frågor om insyn i sina kollegors arbete och om att veta vad de andra 
projektmedlemmarna gjorde uppgavs att det var projektledarens uppgift att ”hålla koll”. Med det menades 
att det ingick projektledarens uppgifter att hålla reda på vad alla gjorde i projektet. Andra tog upp att denna 
bit sköter sig själv när alla sitter inom samma geografiska område. Men att det blev försvårat när inte alla 
gjorde det.  

P2 

I P2 hade projektmedlemmarna ibland svårt att träffa alla involverade parter vilket försvårar arbetet. 
 
You can’t just go down the corridor and have a chat when you have a problem. Things are getting harder. Ideally would be if 

we could be on the same site.[I8] 
 
Projektmedlemmarna tog även upp brister i viljan att vara delaktig vilket hade resulterat i att kund och 
leverantör inte alltid förstod varandra och inte lyssna på varandras åsikter. Det ansågs att för att få ett bra 
samarbetsklimat handlar det om att bygga relationer. 
 

Man ska få ett bra arbetsförhållande och att folk trivs. Att alla ser vad de bidrar med till det gemensamma målet, att alla 
ser helheten [I6] 

Ett annat exempel som togs upp vilket ansågs försvåra för projektet var att försöka involvera en 
underleverantör mera. Det genom att bjuda in till projektmöten. Men på grund av saknaden av stöd från 
leverantörens ledning gick det inte att genomföra.  
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5 ANALYS 

I detta avsnitt kommer faktorer som identifierats som betydelsefulla att analyseras med bakgrund mot teorin. 

I resultatdelen gavs en beskrivning av hur de olika projekten har skilt sig åt, intervjupersonernas åsikter och 
vilka faktorer som har identifierats som betydelsefulla för ett fungerande samarbete.  
I detta avsnitt kommer det att analyserats med bakgrund mot LPD, lärande och korrelationen mellan dem 
som presenterades i teorikapitlet för att svara på arbetets syfte. 
Analysen kommer även ta upp frågor kring varför intervjupersonen väljer att lyfta vissa synpunkter. Varför 
förekomsten av olika förfaranden anses av intervjupersonen vara bättre än andra där de i diskussionerna 
om exempelvis samarbetet anser att saker kan förbättras. 
Faktorerna som tas upp ska inte ses som ett försök att kvantifiera studien utan som diskussionsunderlag i 
den kontext de togs ur. 
 

5.1 LPD 

I litteraturen om LPD lyfts vikten av ett tvärfunktionellt samarbete fram som en viktid del i 
produktutvecklings processen [11][14][17][18]. I teorin diskuteras att samarbetet vid genomförande av 
”front loading” och SBCE har stor betydelse. I litteraturen framgår det dock inte om vilka faktorer i 
samarbetet som är viktiga i den bemärkelsen att de skulle påverka samarbetet. Vad litteraturen beskriver är 
vad samarbete leder till. Exempelvis att undersöka olika alternativa lösningar samtidigt och parallellt för att 
på ett systematiskt sätt komma fram till en lösning. Att arbete ska ske iterativt för att undersöka produkten 
utifrån olika områdes expertis [18]. För att arbeta framgångsrikt med LPD och att eliminera till exempel 
slöseri inför man standardiseringar och arbetar med olika verktyg. Man arbetar mycket med att synliggöra 
processer och uppmuntrar att lyfta fram problem istället för att försöka dölja dem. Att arbeta efter LPD 
sker för att undvika eller framhäva faktorer som hjälper till att skapa en bättre produkt och 
arbetsutförandet sker för att bland annat effektivisera produktutvecklingsprocessen [18] [43]. 
En grund i Lean produktutveckling är att det är en kunskapsbaserad produktutveckling. Detta betyder att 
de anställda ges mer ansvar och att samarbetet ska vara funktionellt [20][51]. Det är även förhållningssättet 
för att identifiera problem vilket även är ett förekommande problem då företag finner gamla problem i nya 
projekt. Det i sig är ett resultat av avdelningar inte jobbar tillsammans, informerar varandra eller har ett 
fungerande samarbete [9]. 
Under intervjuerna diskuterades hur olika förlopp under projektens gång hade gått. I P2 hade samarbetet 
varit svårt. Bland annat pågrund av att de involverade arbetade på olika geografiska platser men även på 
grund av att projektet ansågs vara komplext. Det bidrog till att arbetet fick fortskrida från olika håll tills ett 
problem uppstod. Det tycks visa att arbetet inte har varit iterativt. I P1 diskuterades möjligheten att direkt 
få hjälp när något gick fel. Det underlättades betydligt av att de involverade fanns på samma geografiska 
läge. Det diskuterades även att projektet hade ett öppet klimat och var prestigelöst. I de två olika projekten 
fanns det vissa tydliga skillnader. I P1 var attityden positiv, de hade klarhet och de involverade ville alla 
mot samma mål. I P2 var attityden sämre, det saknades en klarhet. Samarbetet mellan de olika geografiska 
platserna gjorde att samtalen kring arbetet blev mer direkt på sakfrågor, att så här gör vi, snare än öppen 
dialog och vilja att tillämpa alternativa lösningar på problemen. Samarbetet med en extern part som inte 
höll vad den lovade gjorde att P2 stannade upp. Det skedde på grund av att de olika parterna var beroende 
av varandra. Dialogen fick ofta göras via telefon och försök att lösa problemet gjordes genom att försöka 
gå runt den externa parten för i sin tur försöka samarbeta med deras parter. 
Med att genomföra sin produktutveckling enligt LPD ingår därför som en viktig del att arbeta med att 
skapa en klarhet. Det måste finnas en öppen dialog och ett öppet klimat vilket bjuder in till att 
kontinuerligt lyfta fram problem istället för att upptäcka dem i ett senare skede. Att arbeta efter SBCE och 
front loading är exempel på att redan på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen identifiera problem. Det 
innefattar även processkaratläggning där alla parter, både externa och interna, är delaktiga för att ha ett bra 
samarbete och minimera risken för problem och fokusera på att skapa värde för kunden i varje led [18] 
[29][43].  
I P1 diskuterades hur samarbetet mellan forskarna och IT avdelning hade varit lyckat då forskarna kunde 
under projektets gång förmedla åsikter vilket tillät IT avdelningen att ständigt förbättra produkten under 
projektets gång. Det skedde bland annat genom att forskarna fick testa produkten kontinuerligt med 
representanter från IT avdelningen för att utvärdera vad de exempelvis ansåg behövdes förbättras.  
Det visar att den iterativa processen vid problemlösning, som tidigare beskrevs som en fyrstegmetod för 
problemlösning vid PD, är av betydelse för att ha förutsättningar för att skapa en bättre produkt [18].   
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5.2 Lärande 

Som tidigare nämnts i litteraturen lär sig människor olika (Se 3.4 Lärande). Kolbs modell visar att ett 
erfarenhetsbaserat lärande utgår ifrån premisser som beroende på vilken information eller situation som vi 
utsätts för startar en lärandeprocess [10][47]. I det organisatoriska lärandet skriver man om lärande i form 
av loopar. Double-loop lärandet handlade om att ifrågasätta sin verksamhet och skapar där av 
förutsättningar för ett lärande där man frågar sig Vad det är som ska göras [1][32][33]. 
I diskussioner under intervjuerna som berörde samarbete och kommunikation tog, och som även 
identifierats som en viktig aspekt, delaktighet upp. Delaktigheten var i P1 en av de faktorer som ansågs 
vara varför projektet blev lyckat. Tillika så saknade personerna i P2 delaktighet många gånger och kände att 
de inte kunde påverka vilket ansågs vara en orsak i en del misslyckanden. Det som uppfattas av 
intervjupersonerna är att det finns en skillnad när olika uppgifter genomfördes. I P1 resulterade exempelvis 
dialogen med en samarbetspartner i en bättre produktivitet och gynnade projektet, medans i P2 blev inte 
utfallet den samma. 
Arbetsutförandet kan därför ses som olika mellan projekten. I P1 visades exempel på att samarbetet gav 
direkt feedback tillbaks mot projektet medans det i P2 inte gjorde det. Skillnad anses bli den att den 
kollektiva kompetensen utvecklades i P1 och kan ha varit en av orsakerna till att medlemmarna gjorde att 
projektet gick framåt. Den kollektiva kompetensen är del av ett organisatoriskt lärande och uppkommer då 
individen får dela med sig och diskutera sina åsikter för att kunna revidera sin ståndpunkt [8] [12].  
Det tvärfunktionella samarbetet kännetecknas av att ett samarbete sker mellan personer eller avdelningar 
som eventuellt inte samarbetar på en dalig basis vilket gör att strukturer, hur det ska ske, måste etableras 
för att på ett gynnsamt sätt ska få det att fungera. Projektmedlemmarna som intervjuades kom från olika 
avdelningar men antalet projektmedlemmar i respektive projekt var inte så många att det tycktes vara en 
omöjlig uppgift att kunna föra en gynnsam diskussion inom projekten. I P1 lärde sig medlemmarna av 
varandra och kunde regelbundet revidera det som sades eller gjordes. I P2 blev utgången av en mer direkt 
dialog att de fick svar på sina frågor men distansen mellan projektmedlemmarna och saknaden av en 
informell kontakt gjorde att de upptäckte fel sent vilket ledde till att projektet stod still. Om man ser 
lärandet som det beskrivs som ur ett loop perspektiv anses det ha skett i båda. I projekten har 
medlemmarna utfört mer än rutinuppgifter och försökt lösa problem. Utfallet är dock det att i P1 
resulterade i att projektet gynnades genom att förstå vad som behövde göras och bidrog till att det blev 
lyckat [32] [33].  
Anledningen till det kan vara många och att utgå ifrån att lärande sker hela tiden både medvetet och 
omedvetet är nog inte svaret på frågan. I organisationsteorin diskuterades en skillnad i att på ett gynnsamt 
sätt ta lärdom i sitt arbete [2][4]. I fallet med de två projekten genomförs de inom samma organisation och 
avdelning. Skillnaden som tog upp i teorin var att individen var motiverad för sitt arbete skulle gynna dess 
lärande eller att organisationen skulle motivera de anställda och på så sätt i de båda fallen gynna 
verksamheten genom att den anställda blir bättre på vad den gör [16][48]. Skillnaden kan tyckas vara liten 
då det ena borde leda till det andra? Men om verksamheten hanteras av som Mayo och Lank uttryckte det 
”den person som sitter i dess mitt” [2] eller om verksamheten hanteras utifrån organisationens formulerade 
mål där individen har en tydligare bild av dennes plats i organisationen och hanterar verksamheten utifrån 
den rollen [4]. Motivationen för att lösa problem som dyker upp kommer att skilja sig då den anställda 
kommer att känna att den är en del i en större gemenskap än att vara den som måste lösa problemet [36].  
Det fanns en tydlig skillnad mellan projekt medlemmarna när de fick berätta om projekten. 
Projektmedlemmarna i P1 viste hela tiden att de hade någon att diskutera eller hålla en dialog med när 
problem uppstod och var motiverade till att finna lösningar på problem. Medlemmarna i P2 var många 
gånger uppgivna eller till och med frustrerade på att problem inte löstes som det var sagt och att projektet 
inte gick framåt. Den skillnaden som observerades var den att i P1 visste projektmedlemmarna Hur de 
skulle gå tillväga för att hantera problem som uppstod och vilka de kunde samarbeta med för att lösa det. I 
P2 var det inte lika klart och bristerna i samarbetet gjorde att de själva blev tvungna att hantera problemen. 
Utgången blev att motivationen för att ta lärdom och ta projektet vidare stannade av. Nilsson tar upp 
denna typ av effekt och diskuterar vikten av en inre motivation är avgörande för att det individen annars 
lärs sig försvinner snabbt. Detta gör att processen lättare kan styras av faktorer som delaktighet i beslut, 
ansvar och tydliga mål [7].  Det som anses intressant är det att skillnaden mellan motivation och ett 
motiverat lärande är att det är svårt att dra en tydlig gräns vilket Ahl diskuterar [36]. Men som tycks vara en 
viktig faktor för att på ett bra sätt lära sig över tiden och för att få ut mer av samarbetet. 
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5.3 LPD och Lärande 

Samspel med kunder, leverantör och andra intressenter har tagits upp som exempel på tillfällen när lärande 
sker [30]. En viktig del i utvecklingsarbetet enligt LPD är att samarbetet genomförs iterativt mellan olika 
områdesexpertis i ett tidigt skede men även under hela utvecklingsprocessens gång. Att processen mellan 
områdesexpertis är iterativ [18]. Under intervjuerna lyftes vikten av att träffa personerna som man arbetade 
med ansikte mot ansikte. Det ansågs gynna samarbetet. Attityden påverkade projekten genom att 
medlemmarna i P1 tyckte att det var roligt. Framförallt att medlemmarna ställde upp och höll löften. 
Problem som i projekten hade stöts på löstes genom att ständigt vara i kontakt med de andra 
medlemmarna. I LPD lyfts problem med bland annat ”5-varför”-metoden [15] [18]. Det är för att 
förhindra att problemet uppkommer igen. En viktig del som ska genomsyra arbetet är att ständigt förbättra 
sig och kräver att man lär sig exempelvis av tidigare misstag.  
I P2 blev dialogen ofta direkt då det skedde via telefon jämfört med de personliga träffarna som var möjligt 
i P1. Det uppstod problem med att en underleverantör inte höll vad den lovade. Det uppkom även brister i 
vad som hade sagts och hur det skulle genomföras. I litteraturen tar Lundgren upp detta när ny 
information och kunskap finns inviger det till att göra modifieringar [37]. Det finns således risker med att 
arbeta vidare med nyvunnen kunskap utan att alla berörda parter blir delaktiga. Eftersom medlemmarna i 
P2 var utspridda på olika geografiska ställen, samt att en underleverantör som användes arbetade på 
konsultbasis, bidrog det till att verksamhetsordningen inte var riktigt klar. Projektmedlemmarna ansåg att 
konsulten inte insåg dess roll i projektet och var tillräkligt delaktig bidrog till att samarbetet inte fungerade.  
Resultatet blev att några av medlemmarna blev informerade om ändringar eller att en lösning som var 
bestämd inte kunde åstadkommas. Konsekvensen blev att informationen om problem inte blev delgiven 
till alla involverade. Det gjorde att projektmedlemmarna fick börja om för att hitta en ny lösning.  
I P1 stöttes inte likande problem på. Det betonades att det rådde ett öppet klimat, vilket var viktigt då det 
inbjöd till att delge sina åsikter.  
I P1 där samarbetet fungerar väl uppstod det ändå problem. Skillnaden är att i och med att medlemmarna 
kunde komma till tals, genom bland annat ett öppet klimat, kunde de utanför de formella mötena 
kommunicera och samarbeta med varandra. Strid tar upp vikten av det och skriver om betydelsen av hur 
olika strukturer minskar avståndet och ett ökat deltagande genom att inte låta individerna vara en 
”funktion” i verksamheten utan vikten en god kommunikation mellan individerna ger ökad kompetens 
[41].   
En förutsättning för att kunna ha ständiga förbättringar är att individen ifrågasätter sin egen verksamhet 
och de rutiner och verksamhetsformer som är etablerade. Det öppna klimatet i P1 kan vara en av 
orsakerna till att medlemmarna hade de förutsättningarna som möjliggjorde att de som Ellenström 
identifierat som en del i ett framgångsrikt lärande, ”Får göra” [19]. Detta innebär att individen får ta ansvar 
för sitt arbete. Det är som tidigare skrivits en del i hur kunskapsbaserad produktutveckling ska bedrivas där 
individen tar ansvar och inte får det delegerat till sig i form av en uppgift [20].   
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer teorin, resultat och analys att diskuteras. 

 

Från teoriavsnittet växte tanken om vad som är av betydelse för ett tvärfunktionellt samarbete. Det är en 
viktig del i genomförandet av produktutveckling enligt LPD. Genom fallstudien upptäcktes att det som 
känns som självklarheter vid samarbete med andra i projekt inte är det. Ett exempel var från P2 där en 
underleverantör inte levererar som lovat. Det blev dock intressant att höra om den problemtik som 
uppstod.  

Det som identifierandes som viktiga faktorer vid tvärfunktionellt samarbete är: 

 

- Möten 
o Formella och informella. 

- Mål 
o Projektmålet och Att jobba mot samma mål. 

- Förståelse och klarhet 
o En öppen dialog och Ett öppet klimat.  

- Attityd 
o Prestigelöst, roligt, Vara ödmjuk, Ställa upp och Hålla löften. 

- Projektförhållande 
o Ständig kontakt, Träffas personligen, Delaktig med inflytande, Delaktig kund, Stöd 

från organisationen. 
 

Faktorerna kommer av analysmetoden och har lyfts fram av intervjupersonerna som viktiga aspekter vid 
tvärfunktionellt samarbete. Analysen av resultatet visar bland annat att de identifierade faktorerna inte 
ensamma kan ses som ett recept på ett lyckat samarbete. Många av faktorerna var den samma i båda 
projekten men utfallen blev olika. Exempelvis genomfördes regelbundna möten, målen var uppsatta och 
klara och det fanns en ständig kontakt i de båda projekten. Det som framkommer är att faktorerna runt om 
dessa anses vara avgörande för ett lyckat samarbete. Det visar således på att processer inte kan bedrivas 
med hårda ramar eller en fix struktur. Det är snarare en balans mellan processen, individ och grupperna 
som verkar inom den som får det att lyckas. 

Individens betydelse i sammanhanget är en viktig del i ett väl fungerande samarbete. Motivationen och 
delaktighet var exempel på faktorer som fanns hos projektmedlemmarna i P1. Möjligheten till att kunna 
lösa problem iterativt gynnade projektet. Problem identifierades i P2 men resulterade inte i en bra 
problemlösningsprocess utan snarare växte en frustation bland medlemmarna.  
Att genomföra sin produktutveckling enligt LPD är för att på ett produktivare, värdeskapande och 
kundorienterat sätt uppnå att kvalité och perfektion. Att eliminera brister och att ta bort det som inte är 
värdehöjande kommer till stor del den från den bakomliggande Lean filosofin och handlar om är att 
ständigt bli bättre.  
Det är av betydelse att parter som underleverantörer och kunden är delaktig under hela processen. Genom 
att ha en framtungprocess i början för att identifiera fel tidigt och att rätt produkt tas fram. Det görs för att 
inte behöva gå tillbaka ett steg för att åtgärda problem eller börja om på nytt. 
För att lyckas med det behövs ett bra samarbete och kommunikation mellan alla parter där faktorer som 
delaktighet, attityd och förhållanden kan vara avgörande. 
Det blir tydligt att för att kunna genomföra produktutveckling enlig LPD kräver det att organisation och 
andra involverade parter också delar de värderingar och principer som gör det möjligt att bedriva 
verksamheten på detta sätt. En verksamhet som arbetar efter LPD kommer även behöva vara en 
organisation i vilken Lean tillämpas och bedrivs efter. Det grundar sig på följande:  
 
Ser man till den bakomliggande filosofin ur vilket konceptet är taget så är det ingen skillnad mellan Lean 
och LPD. De båda är att etablerade identifiering av kundvärdet och anpassa dina processer och eliminera 
det som inte är värdeskapande och arbeta efter att ständigt förbättra sig [15][18]. Att genomföra 
produktutveckling enligt LPD innebär att arbeta med de principer och verktyg som även är grundläggande 
för Lean exempelvis ”5 varför” och ”De tre M:en”. Skillnaden är att eftersom olika processer ser olika ut 
får de en annan utformning. Som exempel kommer identifiering av vad som är av värde för kunden 
involvera att företaget är lyhört och innovativ i sin utvecklingsprocess. 
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Om man skulle tillämpa LPD inom en organisation som inte arbetar efter Lean kommer LPD bara kunna 
genomföras delvis inom den egna organisationen. På grund av de tvärsnitt i verksamheten som bland annat 
involverar tvärfunktionellt samarbete mellan avdelningar kommer det få konsekvenser av hur normerna 
och synsättet att vara en lärandeorganisation för att långsiktigt bli bättre och effektivare troligtvis hindras 
av kortsiktigare mål. 
Arbetssättet SBCE (Se 3.3 Lean produktutveckling) är ett tydligt exempel på betydelsen av ett 
tvärfunktionellt samarbete där fokuset inte bara ska vara att finna en lösning för att färdigställa produkten 
utan mycket at kvalitén och möjligheter till förbättringar finns i att arbetet har varit att ta fram en 
kompatibel produkt mellan avdelningar och som alla har kunskap om [18][29][43]. Det i sig är även en 
förutsättning av att arbeta enligt kunskapsbaserad produktutveckling och skapa ett klimat och 
organisationskultur där kunskapen och informationen delges istället för att arbetet genomgår olika faser där 
enskilda problem och lösningar behandlas enskilt och utan insyn [31] (Se 3.2 Produktutveckling).   
   
Helhetsbilden av LPD är att hela organisationen måste vara delaktig för att det ska få den genomslagskraft. 
Toyota har lyckats med det genom att arbeta efter Leans 14 principer vilket bidrar till att alla jobba mot 
samma mål. Om vi återgår till samarbetet kommer det att alltid att ske i en organisation vare sig det är 
mellan avdelningar eller mellan individer. För att kunna lära sig och ständigt förbättra sig kommer 
individens roll och kunskap påverka processutförandet och vara av betydelse för att arbetet sker på ett 
”högkvalitativt arbetsätt”[15]. I rapporten belystes ett exempel med om all dokumentation skulle försvinna 
eller om all personal skulle försvinna, vilket är lättast att rekonstruera [38]? 
Att arbeta enligt kunskapsbaserad produktutveckling och att utgå från kompetensen och expertisen hos 
individerna anses bidra till att företaget även tar fram en bättre produkt. Beroende på hur det 
tvärfunktionella samarbetet sker kommer det att påverka arbetsutförandet. Men det är under vilka former 
som det sker som kan vara skillnaden mellan om det blir lyckat eller inte.  
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7 SLUTSATSER 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av arbetet samt förslag på vidare undersökningar eller forskning. 

Den litteraturen som har tagits del av om LPD anses genomsyras av positivism. Den beskriver mycket om 
vad som ska göras för att lyckas med sitt arbete. Argumentationen i litteraturen är att Toyota har lyckats i 
sitt arbete men behöver inte betyda att ett annat företag skulle göra det. I litteraturen beskrivs vad man ska 
göra, det vill säga vad som ska implementeras för att lyckas och arbeta enligt LPD. Den beskriver även vad 
det anses leda till. Men med att processen exempelvis ska bedrivas enligt en ”front loading” process i 
vilken det bygger på att arbeta tvärfunktionellt. Visar studien på att flera faktorer kommer att påverka om 
arbetsutförandet lyckas eller inte. Därför anses det att det finns många områden för ett företag att arbeta 
med som inte tas med i litteraturen. Konsekvenser med denna typ av arbete skulle kunna vara att på ett 
gynnsamt och lyckat sätt genomföra sin verksamhet på.  
Att arbeta efter LPD innebär att arbeta efter ett kunskapsbaserat verksamhetskoncept. Lärande, motivation 
och organisation har därför betydelse för hur väl det kommer att fungera. Det handlar om att arbete 
bedrivs i en organisation där utrymme ges och skapar förutsättningar för ett lärande och att de anställda är 
motiverande. 
De aspekter som är viktiga för lyckas i projekt med avseende på det tvärfunktionella samarbetet har 
identifierats (Se 4.2 Jämförelse av projekten P1 och P2). Det som diskuterats är att det inte är de hårda 
faktorerna som är avgörande. Att följa faktorerna kommer inte automatiskt innebära ett lyckat samarbete. 
En viktig faktor kommer att vara individens och gruppens förmåga att lära sig och utnyttja ny kunskap 
samt ha möjligheter till att revidera sin egen ståndpunkt. 
Hur väl man genomför sin produktutveckling enligt LPD kommer inte handla om att härma den stuktur 
och tillämpa de verktyg som konceptet byggs upp utav. Det kommer istället handla om att reflektera över 
hur väl Lean filosofin och LPD passar in i den egna verksamheten samt reflektera över vilka konsekvenser 
det kommer att ha för att arbeta med det. 
	  

Det som rekommenderas för vidare undersökningar eller forskning är: 

 

- I en lärande organisation eller verksamhet, Vem bär ansvaret som tillåter att lärande får ta 
plats? 

- Hur kan man införa LPD på ett gynnsamt sätt i en verksamhet? 
- Hur sker en övergång från traditionell produktutveckling till Lean produktutveckling? 
- Gynnas någon typ av bransch av att tillämpa Lean produktutveckling? 
- Vilka svårigheter finns det med att tillämpa Lean produktutveckling på svenska 

företagskullturer? 
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8.3 Övrigt 

[H] Handledare på Företaget 

[I1] Intervjuperson ”1” 

[I2] Intervjuperson ”2” 

[I3] Intervjuperson ”3” 

[I4] Intervjuperson ”4” 

[I5] Intervjuperson ”5” 

[I6] Intervjuperson ”6” 

[I7] Intervjuperson ”7” 

[I8] Intervjuperson ”8” 

[I9] Intervjuperson ”9” 
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 - Motivationsteorier 

En överblick av motivationsteorier som Toyota används inom Lean. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Interna motivationsteorier Koncept Toyotas tillämpning 
Maslows behovstrappa Tillgodose grundbehoven och 

flytta de anställda uppåt i hierarkin 
mot självförverkligande 

Anställningstrygghet, hög lön, 
säkra arbetsförhållanden som 
tillgodoser grundbehoven. 
Kulturen med ständiga 
förbättringar främjar utvecklingen 
mot självförverkligande. 

Herzbergs teori om ett rikare 
arbetsinnehåll 

Eliminera ”missnöjesfaktorer” och 
utforma arbetet så att positiva 
faktorer (motivationsfaktorer) 
skapas 

5S, ergonomiprogram, visuell 
styrning och personalvård är 
hygienfaktorer. Ständiga 
förbättringar, arbetsrotation och 
inbyggd feedback är 
motivationsfaktorer. 

Externa motivationsteorier   
Taylors scientific management Vetenskapligt urval, utforma 

standardiserade arbeten, utbilda 
och avlöna i förhållande till 
standardiserade arbetsinsatser 

Samtliga scientific management-
principer tillämpas, men på 
teamnivå snarare än på individnivå 
och med utgångspunkt från de 
anställdas engagemang. 

Beteendeförändring Förstärka beteendet på plats och i 
samma stund som det uppstår 
naturligt. 

Kontinuerligt flöde och andon 
skapar korta ledtider för snabb 
feedback. 
Cheferna finns alltid på golvet för 
att hjälpa till. 

Målsättning Sätt upp specificerade, mätbara, 
uppnåeliga och utmanade mål. 
Följ upp utvecklingen. 

Sätt upp mål som stämmer 
överens med dessa kritierier 
genom hoshin kanri (förankring av 
strategiska beslut). Följ hela tiden 
upp utvecklingen mot mål 
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 

Intervjuguiden som användes hade öppna frågor. Beroende på var intervjupersonen svar följdes det upp med följdfrågor för att 
uppnå en diskussion. Följd frågorna presenteras inte då de kom att skilja sig mellan olika intervju personer. 

 

Intervjuguide	  

	  

Information som ska ges till intervjupersonerna 

	  

• Ditt deltagande är frivilligt och har rätt att avstå frågor, delar eller intervjun samt hur mycket du 
vill delge. 

• Ditt deltagande är anonymt och alla uppgifter kommer att hanteras och presenteras på ett sådant 
sätt att de ej kan identifieras av utomstående. 

• Information som insamlas kommer inte användas för något annat ändamål än för studien. 
	  

Bakgrundsfakta 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat för Företaget?  

Vad har du för tjänst/position? 

Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Projekt 

 

1) Kan du ge exempel på lyckade projekt du var med i? 

 - Vad utmärkte dem? 

 - Vad var bra? 

 - Vad var mindre bra? 

 

 

2) Kan du ge exempel på mindre lyckade projekt du har varit med i?  

- Vad utmärkte dem? 

 - Vad var bra? 

 - Vad var mindre bra? 

 

3) Vad anser du är det viktigaste att tänka på i ett projekt? 

 - Varför? 
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4) Kan du ge exempel på något speciellt problem i ett projekt som du stött på? 

 - Hur löste du det? 

 

5) Hur ser du på målen och förväntningarna när ett nytt projekt startar? 

 - Vad är viktigt och varför? 

 - Vad är mindre viktigt och varför? 

 

 

Samarbete 

 

6) Kan du ge ett exempel på hur ni samarbetar i ett projekt? 

 

7) Kan du ge ett exempel på när det är svårt att samarbeta? 

 - Varför? 

 

8) Kan du ge ett exempel på när ett samarbete har fungerat bra? 

 - Varför gick det bra? 

  

9) Har du någon insyn i dina kollegors arbete?   

 - Hur går det till? 

  

10) Vill du beskriva hur kommunikationen ser ut i ett projekt? 

 - Är det något du skulle vilja ändra på? 

  

11) Vad anser du är viktigt att tänka på när du ska jobba med andra i ett projekt? 

 - Varför? 

 

12) Vad är viktigt att tänka på i samarbete med andra projektteam? 

 - Varför? 

13) Tar ni vara på kunskap från tidigare projekt? 

- Hur fungerar det? 

- Vilken typ av kunskap är viktig?  
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14) Är det något mer du vill tillägga? 

 

15) På en skala 1-10 hur införstådd är du i Lean-arbetet? Där ”1: Inte alls” och ”10: Mycket väl” 

 

Projekten 

16) Vilket projekt var du med i? 

 - P1 

 - P2 

17) Vill du beskriva projektet i stora drag? 

 

18) Vill du berätta om vilka ansvarsområden du hade / har? 

 

19) Kan du ge exempel på något som har varit lyckat i projektet? 

 - Varför var det lyckat? 

 

20) Kan du ge exempel på något som har varit mindre lyckat i projektet? 

 - varför var det mindre lyckat? 

 

21) Kan du berätta om hur ni kommunicerar i projektet? 

 - Hur? 

 - Varför? 

 

22) Kan du berätta om samarbetet i projektet? 

 - Vad gick bra? 

 - Vad gick dåligt? 

 

23) Är det något som du skulle vilja ändra på i det sättet ni samarbetade på? 

 -Varför? 

 

24) Är det något som du skulle vilja ändra på i det sättet ni kommunicerade på? 

 -Varför? 

 

25) Är det något mer du vill berätta om projektet? 
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