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Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört i samarbete med Scania CV AB i Södertälje och Kungliga 
Tekniska Högskolan, Stockholm. Examensarbetet handlar om Set Based Concurrent 
Engineering (SBCE), med ett övergripande syfte att besvara följande frågor: vad SBCE är för 
något, hur det fungerar och vad det kan användas till. 
 
Inledningsvis konstaterades att SBCE många gånger innefattas som ett delmoment inom Lean 
Produktutveckling, vilket i sin tur ofta kopplas samman med Toyotas arbetssätt. 
Arbetsmetoden för SBCE fokuserar på att undersöka och utveckla fler lösningar parallellt och 
eliminera svaga alternativ efter hand, till skillnad från traditionell produktutveckling som 
tidigt väljer det mest lovande alternativet. Trots att SBCE vid en första introduktion kan verka 
väldigt resurskrävande, tyder siffror från Toyota på det motsatta, att SBCE faktiskt är en 
effektivare metod än många traditionella angreppssätt. 
 
Examensarbetet har delats in i tre faser. Dels har en omfattande informationssökning 
genomförts, med syfte att sammanställa tillgängligt material om SBCE. Därefter har en 
nulägesanalys av Scanias arbetssätt genomförts, vilken dock inte fann några spår av SBCE. 
Tillsammans har den insamlade teorin och empirin sammanställts och diskuterats, för att 
sedan utgöra grund för två presentationer. En sammanfattande presentation för KTH, samt ett 
omfattande utbildningsmaterial för internt användande på Scania, vilket således inte 
inkluderats i denna rapport. Ett ytterligare övergripande mål fanns: att utföra examensarbetet 
med ett SBCE angreppssätt, samt reflektera över huruvida angreppssättet är lämpligt för 
liknande examensarbeten. Tyngdpunkten på detta examensarbete har dock varit att 
sammanställa och presentera tillgängligt material kring SBCE. 
 
Slutsatserna för examensarbetet utgår från litteraturens beskrivning. Det konstaterades att 
väsentliga skillnader mellan SBCE och traditionell produktutveckling fanns, men hur stor 
betydelse SBCE har i praktiken för Toyotas framgångar är svårare att bedöma. Det ansågs 
också att SBCE i teorin kan fungera som både ett riskreducerande och kunskapsbyggande 
system för produktutveckling, men att SBCE för maximal potential bör kompletteras och 
stödjas med ett antal andra metoder, system och verktyg.    
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Abstract 
This Master thesis has been carried out at Scania CV AB in Södertälje, in collaboration with 
KTH, The Royal Institute of Technology, Stockholm. The focus of this Master thesis is Set 
Based Concurrent Engineering (SBCE), with the purpose of answering the questions: what is 
SBCE, how does it work, and for what purposes is it applied. 
 
It was early established that SBCE is often included as a part of Lean product development, 
which in its turn is often related to Toyota’s way of working. The SBCE method includes 
working with multiple solutions in parallel, eliminating weak alternatives throughout the 
whole process. In opposite to a conventional product development process, where it is 
common one at an early stage tries to identify and choose the most promising alternative. 
Despite the appearance of SBCE as a resource consuming method, figures from Toyota 
indicates the opposite, that SBCE is in fact a very effective way of working compared to other 
more traditional methods.   
 
The process of this Master thesis was divided into three phases. An extensive information 
gathering part was carried out with the purpose of compiling available material about SBCE. 
Subsequently, an overview of the present work procedures at Scania was gathered, but no 
signs of SBCE were found. Based on the theory and the empirical results, an extensive 
discussion is presented. This constitutes the base for two presentations produced: one 
summarizing to be presented at KTH, and one extended version to be used as education 
material about SBCE at Scania. These are however not presented in this report. Consequently 
the main purpose of this Master thesis has then been to compile and present available material 
about SBCE. 
 
Conclusions for this thesis are thereby mostly drawn from available literature. It was 
established that major differences between SBCE and traditional product development exist. It 
was however not possible to decide how important SBCE alone has been for the success of 
Toyota. It was also concluded, based on the literature, that SBCE may work both as a system 
for minimizing risks as well as maximizing knowledge in product development. But SBCE 
should however, for maximizing its potential, be accompanied and supported by a few other 
systems and tools. 
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Tack 
Detta examensarbete är utfört på Scania CV AB i Södertälje i samarbete med Kungliga 
Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet utgör det avslutande obligatoriska 
momentet för att fullgöra en civilingenjörsutbildning på inriktningen Integrerad Produkt-
utveckling vid institutionen för Industriell Teknik och Management. 
 
Författaren vill här passa på att framföra sitt tack till Johan Tingström och Peter Palmér som 
fungerat som industriella handledare på Scania. Utan Johan och Peter hade det inte blivit 
något examensarbete alls. De har även bidragit med värdefull kunskap och material, samt 
stöttat och väglett författaren i dennes arbete. Författaren vill också rikta ett stort tack till 
Ingrid Kihlander vid institutionen för Maskinkonstruktion på KTH, som fungerat som 
akademisk handledare. Ingrid har varit en otroligt värdefull hjälp, som kommit med 
konstruktiv kritik, förslag och tips under examensarbetets utförande, samt bidragit med stor 
hjälp vid den rapport som här har författats. 
 
Författaren vill också passa på att tacka övriga medlemmar vid den grupp på Scania vid vilken 
examensarbetet har utförts. Dessa personer har vid flera tillfällen bistått med sin kunskap, 
givande diskussioner och tankar. Inte heller att förglömma är de respondenter som ställt upp 
och avsatt tid för att skapa en bredare bild av hur företaget Scania fungerar. Även 
Scaniabiblioteket och särskilt Göran Henriksson förtjänar ett tack, som hjälpt till att ordna 
fram värdefull information i form av böcker och artiklar. Slutligen förtjänar också min sambo 
Charlotte ett stort tack, som stöttat och stått ut med mig under flera sena kvällar.  
 

Stockholm, december 2008 

Rickard Andersson 
 
 
 
“We cannot solve our current problems with the same level of thinking that created them” 
 
- Albert Einstein 
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Ordlista 
 
Chief Engineer – Projektledare med övergripande ansvar för en konstruktion, inklusive de beslut som 
fattas kring konstruktionslösningar. 
 
Conceptual robustness – Koncept robusta för förändringar, exempelvis från beslut som tas kring 
interagerande delsystem under konstruktionsarbete, eller andra saker som förändrade marknadskrav 
etcetera. 
 
Concurrent Engineering – Parallellutveckling. 
 
Design Space – Lösningsrymd. 
 
Engineering Checklist – Checklista att kontrollera en konstruktion emot. 
 
Entreprenurial System Designer – se Chief Engineer.  
 
Feasible Region – De lösningar i en lösningsrymd som anses genomförbara. 
 
Front loading – stort fokus läggs i inledande skede (framtunga projekt). 
 
Functional Department – en organisatorisk funktion.   
 
Integrating Event – Ett tillfälle att integrera och utvärdera projekt eller en konstruktion. 
 
Lean Produktutveckling – Metod som fokuserar på att främja värdeskapande aktiviteter, och försöka 
eliminera slöseri i processer och arbetsmetoder. 
 
Lösnings-set – Se Set. 
 
Point-based – Arbetsmetod som tidigt väljer ut den mest lovande lösningen. 
 
Robust Design – Arbetsmetod som syftar till att skapa en konstruktion tåliga för påfrestningar som 
orsakas av dess bruksmiljö och andra förslitningar. 
 
Set – Flera lösningsförslag som potentiellt löser samma problem. 
 
Set Based Concurrent Engineering – Arbetsmetod som utvärderar och utvecklar fler lösningar i 
parallell.  
 
Simultaneous Engineering – Sekventiell produktutveckling. 
 
Spår – Ett lösningsförslag placerad i ett set av flera lösningsförslag. 
 
State of the Art – Den senaste och mest utvecklade beskrivningen, eller konstruktionen etcetera. 
 
Trade off – En avvägning mellan två eller flera alternativ, parametrar eller motsvarande. 
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1. Introduktion 
I det inledande kapitlet ges en kort introduktion till begreppet Set Based Concurrent 
Engineering och dess ursprung. Det ger också läsaren en introduktion till Scania, 
examensarbetets syfte och mål, samt varför det är intressant att studera just Set Based 
Concurrent Engineering. Avslutningsvis presenteras också de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Set Based Concurrent Engineering 
Set Based Concurrent Engineering (SBCE) innefattas ibland som ett delmoment inom Lean 
produktutveckling, vilket i sin tur ofta nämns i samband med Toyotas arbetssätt. Toyotas 
förmåga att snabbt och till ett lågt pris producera kvalitetsprodukter har intresserat många 
genom åren. Toyotas arbetssätt är speciellt, men uppenbarligen mycket effektivt (Bhushan, 
2007). Uttrycket Set Based Concurrent Engineering introducerades första gången 1995 av 
Ward et al. i samband med författarna beskrev Toyotas produktutvecklingsprocess (Sobek & 
Ward, 1995; Ward, 2007; Ballard, 2000). Ward et al. (1995) beskriver i sin artikel om 
Toyotas utvecklingsprocess vad de väljer att kalla för Toyotas andra paradox: ”how delaying 
decisions can make better cars faster”. Den första paradoxen beskriver Toyotas 
tillverkningssystem och däribland det så kallade Just-in-time-delivery konceptet 
(Poppendieck, 2002), vilket ligger utanför ramarna av detta examensarbete. 
 
Ursprungligen fokuserade många studier på Toyotas tillverkningssystem, Toyota Production 
System, något som omnämnts i flertalet böcker. Numera finns också ett stort intresse för 
företagets produktutvecklingsprocess, Toyota Product Development System (TPDS), och 
Lean produktutveckling, vilket exempelvis Morgan & Liker (2006) beskriver utförligt. Det 
finns dock inte lika mycket skrivet om SBCE, även om det ingår som en del i Lean 
produktutveckling. Idag är intresset för SBCE och Lean produktutveckling stort och sedan 
2006 pågår ett projekt hos IVF/Swerea inom SBCE.  
 
2006 besökte Jeffrey Liker Scania och höll en presentation om Toyota Product Development 
System (Liker, 2006). I presentationen beskriver Liker, genom att citera Allen Ward, (fritt 
översatt av examensarbetaren) SBCE på följande sätt: ”Set Based Concurrent Engineering är 
en metod vid vilken man genererar flera lösningsförslag på ett design- eller 
konstruktionsproblem och arbetar genom en konvergerande process för att slutligen få fram 
den bästa möjliga lösningen.”  
 
SBCE handlar alltså om att hålla många lösningsförslag öppna längre för att på så sätt bygga 
större kunskap och minska risken att fel lösning väljs tidigt i processen och arbetet sedan 
måste itereras med en annan lösning. Därför jobbar SBCE med lösnings-set, bestående av ett 
flertal koncept och svaga koncept elimineras varefter arbetet fortgår. Detta skall leda till att 
den bästa lösningen inte elimineras, utan finns kvar till slutet. Kriterier för vilka av koncepten 
som bör elimineras hämtas från företagets olika funktioner, exempelvis vad konstruktion 
anser är möjligt att konstruera, samt vad produktion kan tillverka och montera. Ett exempel på 
detta kan ses i Figur 1, även om det normalt är sannolikt att fler än två funktioner är med och 
ställer krav på den lösning som skall tas fram.  
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Figur 1. Exempel på SBCE principen, Sobek et al. (1999) 
 
Toyotas arbetssätt har av Sobek (1999) summerats som att Toyota överväger fler möjligheter 
och fördröjer vissa avgörande beslut jämfört med andra biltillverkare, men att Toyota trots 
detta troligtvis har den snabbaste och mest effektiva utvecklingsmodellen i hela branschen. 

1.1.2 Scania 
Scania CV AB utvecklar, producerar och säljer lastbilar och bussar samt industri- och 
marinmotorer. Företaget har sedan starten 1891 tillverkat mer än 1 400 000 fordon av 
varierande storlek och motorstyrka (Scania, 2007a). Företagets vision är att skapa värde för 
kunden och lyder: 
 
 “Scania’s vision is to be the leading company in its industry by creating lasting value for its 
customers, employees, shareholders and the societies in which it operates”.  

     Scania (2008) 
 
Som ett led i detta har Scania ett antal kärnvärden som verksamheten byggs på. Dessa har fritt 
översatts till följande kärnvärden: 

• Kunden först 
- Kunden är alltid i fokus 
- Känn kunden och dennes behov 

• Respekt för individen 
- Hög etisk standard 
- Ständiga förbättringar av kompetens, kunskap och attityder 

• Kvalité 
- Fokus på att göra rätt saker rätt 
- Eliminera slöseri 
- Ständiga förbättringar av produkter och tjänster 
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Att detta utgör grunden för företaget blir än mer tydligt om ”Scania R&D-Factory” (Figur 2) 
studeras, vilket visualiserar Scanias arbetssätt på R&D-avdelningen. Här har Scania 
inspirerats av Toyota och det finns variationer av dessa ”hus” för olika verksamheter.  

 
 
Figur 2. Scania R&D Factory, Scania (2003) 
 
Inspirerade av dessa principer har företaget utarbetat en strategi som går ut på:  

• Fokus på tunga transportfordon för vägtrafik 
• Modulbaserat produktuppbyggnad för att optimera kunderbjudandet 
• Erbjuda kunderna en helhetslösning – fordon, tjänster och finansiering 
• Kontrollerad expansion av företaget på bärkraftiga marknader 
 

Dessa punkter kan sammanfattas i ”lönsam tillväxt”, och faktum är att Scania har gått med 
vinst varje år sedan 1934. År 2007 levererades 68 654 lastbilar, 7224 bussar och 7228 motorer 
till ett värde av 84 486 miljoner kronor och med en marginal på 14,4%. Företaget finns idag 
representerat på över 100 marknader, något som gjort att ca 95% av alla fordon säljs utanför 
Sverige (Scania, 2008). Hälften av marknaden finns i Västeuropa, medan resterande marknad 
delas ungefär lika mellan Cental- och Östeuropa (20%), Latinamerika (16%), samt Afrika, 
Oceanien och Asien (15%) (Scania, 2007b). 
 
Alla Scanias lastbilar har en totalvikt över 16 ton och ingår därmed i det segment som kallas 
tunga lastbilar. Lastbilarna är främst anpassade för fjärr-, bygg- och anläggningstrafik samt 
för distribution av samhällstjänster, men genom Scanias modulsystem kan lastbilarna fås i en 
mängd olika varianter för att passa kundens specifika behov. Scanias bussar är utvecklade för 
hög passagerarkapacitet inom både när- och fjärrtransport och tack vare modulsystemet kan 
även bussarna dela många komponenter med lastbilarna. Scanias motorer återfinns i såväl 
generatoraggregat, som entreprenad- och jordbruksmaskiner samt i fartyg och fritidsbåtar 
(Scania, 2008). 
 
Scania hade år 2007 omkring 35 000 medarbetare, varav ca 12 000 i Sverige. Forskning och 
utvecklingen av nya produkter är främst koncentrerad till Sverige och Södertälje. 
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Produktionsanläggningar finns i Södertälje samt på ett antal andra orter i Sverige, men många 
av Scanias produkter byggs och tillverkas också i Europa och Sydamerika (Scania, 2008).  
 
Den grupp vid vilket exjobbet utförts går under benämningen UTPI – Improvement Coaching, 
inom Process Support, vilket är en del i den större avdelningen UT, Technology 
Development. På Scania uppmanas alla medarbetare att söka förbättra sina egna och 
företagets aktiviteter och UTPI kommer in som ett stöd för grupper på R&D som identifierat 
en förbättringspotential på sin avdelning.  Konkret kan det exempelvis innebära att UTPI 
stödjer introduktioner av nya metoder och verktyg på R&D, som då utförs enligt en 
standardiserad stegmodell. 

1.1.3 Varför studera produktutvecklingsteori och Toyota? 
Varför produktutvecklar vi? Det finns flera förklaringar; konkurrens, marknadskrav, samt 
snabbt förändrande teknologier som möjliggör nya lösningar är tre exempel på drivkrafter för 
produktutveckling (Wheelwright & Clark 1992). På liknande sätt skriver Clark & Fujimoto 
(1991) att vi produktutvecklar för att tillfredställa externa kundkrav, samt för att upphäva 
interna begränsande faktorer. Till detta kommer ytterligare faktorer som exempelvis externa 
lagkrav och regler, något som inverkar mycket på bland annat Scanias 
motorutvecklingsavdelning. Liker & Morgan (2006) tror att produktutveckling kommer bli 
det framtida strategiska vapnet. De skriver att i dagens konkurrensutsatta marknad kommer 
troligtvis den viktigaste kärnkompetensen att vara produktutvecklingskompetens, snarare än 
tillverkningskompetens. Prasad (1999) skriver om paretoprincipen kopplat till 
produktutveckling. Prasad menar att de första 20% av utvecklingen kommer påverka omkring 
80% av den totala produktkostnaden.. Alltså bör man jobba aktivt för att se till att rätt beslut 
fattas både i början av projektet, men givetvis under hela processen. 
 
Toyota har under de senaste åren ständigt legat i topp inte bara vad gäller nöjda kunder, utan 
också i ekonomiska siffror. Företaget har gått med vinst under årtionden och har under de 
senaste fyra åren nått rekordhöga avkastningar Sobek (2007). Kennedy (2008), skriver att det 
är intressant att studera Toyota av tre orsaker; de är extremt framgångsrika, de är extremt 
produktiva, samt dramatiskt annorlunda. Sobek (2007) tillskriver Toyotas produktutvecklings- 
process och system en stor del av denna förtjänst. Detta styrks också i en intervju med en 
Chief Engineer, som fritt översatt säger att: ”…skillnaden mellan Toyota och andra 
biltillverkare inte ligger i vårt tillverkningssystem, utan i vår utvecklingssystem” (Kennedy, 
2008). Mot denna bakgrund definierades detta exjobb på Scania, med syfte att studera SBCE.  

1.2 Syfte och mål  
Scania ligger idag i framkant vad gäller modularisering, men jobbar givetvis för att ständigt 
förbättra sina metoder och arbetssätt. Den grupp vid vilket examensarbetet utförts ser stor 
potential i SBCE och tror bland annat att arbetssättet kan korta utvecklingstider och öka 
bevarandet av kunskap i organisationen. Därför är det övergripande syftet att undersöka vad 
SBCE är, hur det fungerar och vad det kan användas till.  
 
Examensarbetets mål var inledningsvis att undersöka teoretiskt material om SBCE utifrån ett 
mycket brett perspektiv. Det innehöll dock samtidigt ett antal spår vilka fokuserades lite extra 
på (Avsnitt 2.2). Målet var att arbetsprocessen för examensarbetet skulle följa ett SBCE-
angreppssätt och efterhand smalna av från inledande tolv spår till ett, vilket under slutfasen 
skulle studeras lite extra. Ett annat mål med att tillämpa ett SBCE-angrepssätt var att 
reflektera över huruvida det ansågs lämpligt att tillämpa SBCE på liknande uppgifter på den 
aktuella avdelningen på Scania. Ett av de övergripande målen var således att avgränsa och 
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fokusera på någon del inom SBCE som kan tillämpas som stöd vid konstruktions- och 
utvecklingsarbete hos Scania. Materialet som inhämtades via litteraturstudie skulle sedan 
sammanställas och diskuteras, och resultatet är denna tekniska rapport. 
 
Via någon form av nulägesanalys av Scania, skulle förslag på hur SBCE kan användas i 
praktiken tas fram. Detta har främst skett via diskussioner inom den aktuella arbetsgruppen på 
Scania. Målet var också att möten med personer utanför gruppen skulle genomföras för att 
diskutera SBCEs användbarhet och förekomst på Scania. Även dessa synvinklar var 
ursprungligen ämnade att ingå i den rapport som här har författats.  
 
Utöver det övergripande syftet med att sammanställa och diskutera tillgängligt material om 
SBCE i en rapport, skulle resultaten också framföras i form av två presentationer: dels en 
sammanfattning av examensarbetet att presentera på KTH, men också i form av en utbildning 
om SBCE att använda internt på Scania. Den interna presentationen för Scania skulle också, 
förutom en presentation av teoretiskt material, innefatta kompletterade praktiska och 
teoretiska exempel på hur SBCE skulle kunna bidra eller påverka i specifika situationer. Till 
detta skulle också relevanta frågeställningar om SBCE tas fram för att kunna diskuteras under 
presentationens framförande. Den interna utbildningen som tagits fram riktar sig främst till 
medarbetare på företagets utvecklingsavdelning som saknar förkunskaper kring SBCE, enligt 
handledarna på Scanias önskemål. 
 
De övergripande syften som presenterats i detta stycke har nedan sammanfattas i ett antal 
punkter vilket examensarbetet skulle söka uppfylla: 
• Utföra en inledande teoretisk studie kring SBCE, med fokus på ett antal, av Scania, 

förutbestämda spår.  
• Examensarbetet skall genomföras som en avsmalnade process enligt ett SBCE-

angreppssätt, för att till slut stå med ett slutgiltigt spår att fokuseras extra mycket på. 
• Genomföra diskussioner kring nuläget på Scania. 
• En utbildning om SBCE på Scania, inklusive exempel och förslag på användande, samt 

kompletterande frågeställningar att diskutera kring under presentationen. 
• Samt att uppfylla de övriga akademiska krav som ställs för ett fullgjort examensarbete på 

kansli MMK, KTH. 
 
Tyngdpunkten i detta examensarbete är således att tillgodoföra sig teorietiska kunskaper kring 
SBCE, sammanställa dessa och presentera för tekniker utan förkunskaper. Därav är kapitel tre, 
fyra och fem vilka presenterar olika teorier kring produktutveckling och SBCE, en stor del av 
examensarbetets resultat. 
 
I rapporten presenteras flertalet figurer och tabeller. Vissa av dessa tabeller och figurer har i 
princip hållits orörda, vilket för de allra flesta betyder att de inte översatts. Syftet med detta är 
att inte låta någon information eller benämning, gå förlorad eller feltolkas. I de fall som det 
ansetts möjligt, har emellertid en del figurer gjorts om eller tolkats, något som i så fall nämns i 
respektive figurtext. 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet skulle inriktas på SBCE kopplat till utveckling av produkter, samt kopplat till 
Scanias typ av verksamhet. Därför ansågs initialt exempelvis SBCE kopplat till enstycks-
produktions inte lika intressant.  
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För att uppnå en teoretiskt hög nivå på det material som skulle tas fram och sammanställas i 
form av rapport och presentationer, skulle antalet spår som studerades minskas ner från tolv 
till ett varefter processen fortgick (Avsnitt 2.1). Enligt en SBCE-arbetsprincip innebar detta 
praktiskt att områden vars egenskaper av en eller annan anledning inte ansågs 
tillfredsställande valdes bort så tidigt som möjligt, snarare än att alla utvärderas vid givna 
tidpunkter och de bästa väljs ut. Möjligheten att två spår ansågs så pass sammanhängande att 
de kunde slås samman till ett diskuterades också som en ”avgränsande” parameter. 
 
Även om spåren som valdes bort var tänkta att göras enligt SBCE principer, kunde det inte 
förväntas att alla urvalskriterier skulle vara jämförbara med urvalskriterier som normalt 
tillämpas i ett skarpt utvecklingsprojekt. Det antogs dessutom att dessa kriterier varierar 
beroende på vilka system och lösningar som utvärderas. De krav som har inverkat till att ett 
spår har eliminerats förändrades inte nämnvärt under arbetets gång. De krav som 
formulerades under inledningen av examensarbetet var att spåret ansågs: 

• Som ett för omfattande område 
• Innehålla för lite material 
• Som ej starkt kopplat till SBCE 

Vad som sedan ansetts som ”för omfattande” eller ”för lite” har fastslagits i diskussioner 
mellan examensarbetaren och handledarna på Scania.  
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2. Metod 
Inledningsvis beskrivs det övergripande tillvägagångssättet för examensarbetets genom-
förande. Här skiljer sig vissa moment av utförandet från den plan som ursprungligen togs 
fram. Efter den övergripande metoden presenteras de spår som arbetet började med att 
fokusera på. Därefter ges en lite mer specifik beskrivning av de olika metoderna som använts, 
samt varför dessa tillämpats. 

2.1 Övergripande metodbeskrivning 
Under Avsnitt 1.2 Syfte och mål presenterades det problem som examensarbetet planerades 
att redogöra för. Ett ”problem” definieras av Patel & Davidson (2003) som något man är 
intresserad av att skaffa sig ny eller fördjupad kunskap om. Från början fanns intentionen att 
utföra examensarbetet helt enligt en Set Based Concurrent Engineering arbetsprocess, något 
som efterhand visade sig vara mycket svårt. En kopia av den ursprungliga tidplanen kan ses i 
Bilaga 1, Detaljerad Tidplan. 
  
Uppgiften gick inledningsvis ut på att studera tillgänglig litteratur kring SBCE. Denna fas 
syftade till att identifiera om det fanns något entydigt som utan tvekan kunde tolkas som State 
of the Art för SBCE. Som utgångspunkt för examensarbetet tillhandahölls ett antal ”spår” från 
Scania vilka fokuserades extra på. 
 
Efter denna inläsning skedde en avstämning med handledarna på Scania. Här presenterades 
vad som framkommit ur det studerade materialet, samt vilka slutsatser som examensarbetaren 
dragit kring de fokuserade spåren. Tanken var att efter detta tillfälle endast skulle finnas 
omkring fem spår kvar av de ursprungliga tolv som presentera under Avsnitt 2.2. De spår som 
av en eller annan anledning inte ansågs tillfredsställande, enligt krav i Avsnitt 1.3, 
eliminerades i samförstånd mellan examensarbetaren och handledarna på Scania. Tanken var 
därefter att en fördjupning i de återstående spåren skulle göras. Samtidigt skulle en 
urvalsprocess ske kontinuerligt varefter arbetet fortgick, något som skulle göra att spår som av 
en eller annan anledning inte längre ansågs intressanta skulle elimineras. Tillägget gjordes 
dock att vid varje avstämningspunkt med handledarna, ett så kallat Integrating Event (IE) 
(förklaras närmare under Avsnitt 4.3.4), skulle möjligheten finnas att utöka eller återuppta 
spår beroende på om andra åsikter eller tankar lades fram.  
 
Processen skulle sedan upprepas och antalet ämnesområden minskas ner från tolv till ett 
slutgiltigt, som skulle studeras extra. Arbetet att fördjupa sig sköts dock delvis upp, eftersom 
ett behov av att sätta SBCE i ett större sammanhang infann sig. Därför beslutades att de spår 
som röstats fram efter IE1 (ett) skulle avvaktas, och istället följde en fas av studier kring Lean 
Produktutveckling. En sammanställning av de beslut som togs runt ursprungsspåren efter IE1 
kan ses i Bilaga 2, SBCE-spårval efter IE1. 
 
När det slutgiltiga spåret konvergerat och är ensamt kvar, skulle så del två av arbetsprocessen 
starta. Då var tanken att ta reda på den situationen som råder på Scania idag, för att sedan 
kunna formulera en vision på hur SBCE och främst det fokuserade spåret skulle kunna göras 
praktiskt användbart. Denna tilltänkta konvergering skedde dock inte enligt plan. I stället 
genomfördes samtal med Scaniaanställda med syfte att ta reda på om de kunde identifiera 
situationer eller projekt som innehöll undertoner av SBCE. Då så inte var fallet, återupptogs 
de teorietiska studierna och försöken att eliminera och fokusera spår. Däremot har det 
material som inhämtades under dessa samtal med Scaniaanställda använts för att 
sammanställa en kort nulägesbeskrivning av situationen på Scania idag, vilket finns redovisat 
under Kapitel 6. 
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De tankar och resonemang som utgör grunden till Kapitel 7, Diskussion om litteraturen och 
arbetsprocessen, har främst formulerats efter samtal och tankestugor med handledare och 
övriga personer i den grupp på Scania vid vilken examensarbetet har utförts. Parallellt med 
det utbildningsmaterial som tagits fram har examensarbetaren, tillsammans med handledarna 
på Scania, också tagit fram ett antal teoretiska exempel och diskussionsfrågor som 
komplement till utbildningen på Scania. 

2.2 Teoristudie 
Examensarbetets stora syfte bestod till stor del av en traditionell litteraturstudie för att ta reda 
på vad SBCE är. Denna hade dock inledningsvis fokus på de, av Scania, valda spåren. 
Exempel på de Internetvägar som användes är bland annat: 

• KTH bibliotekets sökmotor Samsök, för databaser och e-tidsskrifter 
• Söksidan Google Scholar, för inscannade böcker och artiklar 
• Databasen Enginneringvillage.org, med artiklar och andra publikationer 
• Databaser med tidigare utförda examensarbeten, exempelvis diva-portal.org 
• Samlat material från Scania, samt Scanias biblioteks sökvägar och interna källor 

 
Utifrån de sökträffar som genereras valdes de artiklar, rapporter och böcker som ansågs mest 
relevanta för ämnet. Denna information har utgjort grunden till examensarbetets teorikapitel. 
Exempel på sökord som användes presenteras nedan och utgör i princip beteckningar av de 
spår som ansågs mest intressanta att fokusera på enligt Scania. Sökorden översattes också till 
engelska, men presenteras nedan enligt Scanias talspråk. De tolv ursprungsspåren var: 

• SBCE och standardiserade arbetssätt 
• SBCE och kunskapsöverföring 
• SBCE och visualisering 
• SBCE och innovation 
• SBCE och bygga in lärande i processen 
• SBCE och front loading 
• Chief Engineer 
• SBCE och testa gränser 
• SBCE och Trade-off kurvor 
• Integrating events 
• SBCE, Scrum och mjukvaruutveckling 
• SBCE och Triz 

 
Resultaten från sökningarna skulle på ett eller annat kopplas till SBCE. Förutom dessa sökord 
fanns inledningsvis också ett antal böcker och tryckta källor som ansågs intressanta av 
handledarna på Scania. Varefter arbetet fortgick studerades främst många av referenserna till 
de artiklar som lästes inledningsvis. Således gjordes även många sökningar efter specifika 
artiklar eftersom en känd titel då existerade.  

2.3 Intervjuer, tankestugor och samtal 
Den inledande planen att efter spåren konvergerat till ett ta reda på nuläget på Scania, alltså 
hur produktutveckling bedrivs idag. I denna nulägesbeskrivning skulle det identifieras hur det 
valda spåret inom SBCE fungerar i praktiken på Scania. Detta skulle lämpligen ske via ett 
antal intervjuer, eller samtal, varför en intervjuguide utformades. Denna hölls dock, på grund 
av att inget specifikt spår utkristalliserats, väldigt generell. I stället för att söka fastställa 
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nuläget, gjordes syftet med denna om till att försöka identifiera undertoner av SBCE i dagens 
arbete på Scania.   
 
Intervjuerna, och intervjuguiden, utformades för att passa kvalitativa intervjuer av 
semistrukturell karaktär. Detta tillåter respondenten att komma med egna erfarenheter inom 
de ramar som satts upp av intervjuaren (Westlander, 2000; Pater & Davidson, 2003). Det 
ansågs således av examensarbetaren som mest lämpligt att utföra kvalitativa, djupgående 
intervjuer, för att uppnå bäst insikt i dagens situation på Scania.  
 
Intervjuerna, eller samtalen, genomfördes således med ett antal personer med god insikt i 
någon av Scanias utvecklingsavdelningar. Dessa personer valdes i samförstånd med den 
gruppen där examensarbetet utförs. Syfte med intervjuerna övergick dock till att ta reda på om 
någon av den litteratur som inhämtats kring SBCE stod att finna ute i Scanias dagliga 
verksamhet. Antalet intervjuer var inte förutbestämt, men efter att tre intervjuer genomförts 
utan att tendenser av SBCE identifierats, beslutades i samråd med handledarna på Scania att 
dessa inte skulle fortgå. 
 
Förutom intervjuerna genomfördes också en workshopliknande övning, eller tankestuga, med 
syfte att diskutera de principer och verktyg som beskrivs under Avsnitt 4.2. Upplägget av 
tankestugan skedde i samarbete med en av handledarna på Scania och till viss del även andra 
personer från den grupp vid vilket examensarbetet utförts. Också själva workshopen 
genomfördes vid den grupp som examensarbetet handleddes från, en konsekvens av att de 
tidigare genomförda intervjuerna inte gett önskvärda resultat, det vill säga inga spår av SBCE 
identifierades. Således konstaterades att en diskussion om principer, och mest idéer om hur 
SBCE skulle kunna tillämpas, troligtvis skulle genereras i den grupp från vilken 
examensarbetet handleddes. 
 
På tankestugan presenterades ett antal teorier och principer av examensarbetaren. Därefter 
ställdes en fråga och ordet lämnades fritt för deltagarna att resonera tillsammans kring 
frågeställningen. Därför övergick examensarbetarens roll, från att inledningsvis liknat rollen 
av en intervjuledare, till att observera diskussionen och sammanfatta resultatet. Resultatet från 
denna övning ledde dock mest fram till frågor som diskuteras i Kapitel 7. Dock fanns inte 
möjligheten att alla på gruppen närvarande samtidigt, varför diskussionen inte blev lika 
omfattande som varit möjligt om samtliga från gruppen närvarat.  

2.4 Om analys och diskussion 
I ett examensarbete bör en analys och en diskussion inkluderas. Syftet med en analys är att 
relatera teori och verklighet till varandra (Patel & Davidson, 2003). För detta finns tre 
alternativ, deduktion, induktion och abduktion. Med ett deduktivt arbetssätt antas 
objektiviteten i forskningen kunna stärkas genom att utgångspunkten tas i redan befintlig teori 
(Patel & Davidson, 2003). Analysens syfte i detta examensarbete var såldes ursprungligen att 
koppla samman tillgänglig litteratur med situationen på Scania idag. Under examensarbetets 
genomförande konstaterades emellertid att försöka göra en direkt koppling mellan litteratur 
och situationen på Scania idag skulle bli mycket komplicerat, då resultatet av nulägesanalysen 
inte gav någon antydan till att SBCE förekommer. Således finns i detta examensarbete inget 
kapitel som liknar en konventionell analys, med avsikt att endast jämföra teori och empiri. 
 
Istället för en separat analys-, respektive diskussionsdel, finns ett längre kapitel (Kapitel 7, 
Diskussion om litteraturen och arbetsprocessen) i vilket examensarbetaren har för avsikt att 
föra en diskussion kring den litteratur som sammanställts. Som grund för de diskussioner som 
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förs i detta kapitel används dock mycket av de resultat som framkommit i samtal med 
handledare, samt tankar och resultat från den nulägesanalys som genomfördes på Scania. 
Diskussionens främsta syfte har i detta examensarbete varit att författa ett kapitel som utgör 
frågeställningar vilket läsaren av denna rapport själv kan fundera kring, utifrån dennes 
specifika situation. Examensarbetaren presenterar några av de funderingar som uppkommit 
under arbetets gång, samt gör vissa ifrågasättanden kring litteraturen. Avslutnings presenteras 
i detta Kapitel 7, examensarbetarens egna reflektioner kring hur det varit att arbeta efter en 
SBCE arbetsprocess, några punkter om vad som skiljer ett examensarbete från konventionell 
produktutveckling, samt några av de största utmaningarna. 

2.5 Framtagning av utbildningsmaterial 
Det stora syftet med detta examensarbete, sett ur Scanias perspektiv, var att framställa ett 
utbildningsmaterial att använda för interna presentationer på Scania. Materialet skulle enligt 
önskemål anpassas till åhörare på Scanias utvecklingsavdelning, utan särskilda förkunskaper i 
ämnet SBCE. Detta utbildningsmaterial skulle ha sin grund i denna rapport. Förutom en 
sammanställning av tillgänglig litteratur, skulle utbildningsmaterialet också kompletteras med 
förklarande teoretiska exempel, samt diskussionsfrågor att använda under presentations-
tillfället. Denna presentation finns dock ej med i denna rapport, utan har behandlats som ett 
internt material ämnat för Scania. 
  
Några av exemplen som använts har tagits fram under de tidiga faserna av examensarbetet, 
som diskussionsmaterial med handledarna på Scania, medan andra framställts enbart för 
utbildningstillfället. Syftet med dessa exempel, för utbildningstillfället, var att förtydliga den 
teori som presenteras. De diskussionsfrågor som formulerats har sin grund i det som skrivs i 
denna rapport under Kapitel 7. Syftet att formulera diskussionsfrågor var att uppmana till ett 
ökat engagemang bland deltagarna. Detta genom att exempelvis resonera kring potentiella 
användningssituationer för SBCE på Scania.  

2.6 Validitet och tillförlitlighet 
Begreppen validitet och tillförlitlighet kopplas ofta samman med kvalitativa forsknings-
studier. Validitet syftar till att säkerställa att den studie som genomförts verkligen undersöker 
det som vi ämnar undersöka. Tillförlitlighet, eller reliabilitet, syftar i sin tur till att minimera 
den grad av fel som studien förväntas innehålla (Patel & Davidson, 2003). En låg 
tillförlitlighet ger en låg validitet. Ett sätt att hantera dessa begrepp är exempelvis genom god 
planering och förberedelse inför samtal som genomförs. Exempelvis kan de frågor som ämnas 
att få besvarade kan författas i förväg, och samtal spelas in. Således minskar risken att svaren 
återges felaktig. Antalet intervjuer påverkar också tillförlitligheten hos resultaten (Patel & 
Davidson, 2003).   
 
Större delen av detta examensarbete har dock fokuserat på att sammanställa tillgänglig 
litteratur inom ett område, snarare än att examensarbetaren själv samlat data för 
sammanställning. Därför har också en stor del av hanteringen av begreppen validitet och 
tillförlitlighet flyttats över till de forskare som har utfört de faktiska studierna av verkliga 
fenomen. Ett sätt att hantera detta förfarande är då att söka sig tillbaka till ursprungskällan, det 
vill säga följa upp och kontrollera det som skrivs i den aktuella författarens referenser (Patel 
& Davidson, 2003). I övrigt har mycket fokus i detta examensarbete varit att försöka hålla ett 
kritiskt förhållningssätt till det material som studerats. Ett vetenskapligt arbete skall vara 
sakligt, objektivt och balanserat skriver Ejvegård (2003). 
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3. Olika metoder för produktutveckling  
I följande kapitel ges läsaren en djupare introduktion till begreppet produktutveckling. Detta 
för att bättre förstå vad som skiljer SBCE från andra metoder. Såväl e-tidskrifter och artiklar, 
som online- och tryckta böcker har studerats. Inledningsvis presenteras en bild av traditionell 
produktutveckling, varefter begreppet Lean produktutveckling tas upp för att sätta SBCE i ett 
större sammanhang.  

3.1 Traditionell- och Point-based Produktutveckling 
En produktutvecklingsprocess är enligt Ulrich & Eppinger (2008) ”…en sekvens av steg eller 
aktiviteter som ett företag genomgår för att generera, konstruera och kommersialisera en 
produkt”. På Nationalencyklopedins Internetupplaga (2008) beskrivs ”Produktutveckling” 
som förloppet vilket föregår framtagandet av en ny produkt, en process som spänner mellan 
allt från brainstorming till konstruktion, tillverkning och marknadsföring. Vidare konstateras 
det att fram till slutet av 1980-talet jämställdes produktutvecklingsarbete ofta med 
konstruktionsarbete, varför det ofta bedrevs isolerat från övriga funktioner. Baserat på 
behovet att på kortare tid färdigställa produkter började arbetet utföras parallellt, en strategi 
där de olika funktionernas arbeten utförds simultant för att accelerera processen, så kallad 
Simultaneous engineering. Senare utvecklades detta till vad som nu kallas Integrerad 
Produktutveckling, då vikt läggs vid att olika funktionerna dessutom har stor insikt i varandras 
arbeten (Nationalencyklopedins Internetupplaga, 2008). 
 
Studeras den del av processen som endast avser utvecklingen av en produkt, och exempelvis 
inte tillverkning, beskriver flera författare traditionell produktutveckling som en process 
vilken startar med en problemformulering där behovet fastslås. Därefter översätts behoven till 
beslutskriterier och följs av en fas då alternativ genereras och utvärderas. Baserat på 
utvärderingen väljs en lösning ut, varpå projektets själva utförandefas påbörjas, i likhet med 
Figur 3 (Sobek, 1997; Ballard, 2000, Johannesson et al. 2004).  

 
Figur 3. Problemlösningsprocessen, Johannesson et al. (2004) 
 
I processen från Figur 3 är det också vanligt att man försöker bekräfta det mest lovande 
alternativet så fort som möjligt, för att sedan fortsätta till nästa nivå av detaljer och beslut, för 
att där upprepa processen (Sobek, 1997; Ballard, 2000). Att i ett tidigt skede välja den mest 
lovande lösningen kallas av flera författare för att ha ett ”Point-based” angreppssätt, bland 
annat Sobek et al. (1996), Ward et al. (1995), Sobek (1997). Metoden kan uppfattas som 
resurssparande och det argumenteras ofta det är ett slöseri med tid att utveckla flera lösningar 
när det bästa alternativet väl har identifierats (Ward et al. 1995; Sobek et al. 1999; Ballard, 
2000). Många författare menar dock att det är erkänt svårt att välja det bästa konceptet i ett 
set, exempelvis Pugh (1990) och Sobek et al. (1999).  

 
Skulle dock ”rätt lösning” av en eller annan anledning inte ha valts bland de förslag som 
genererades kommer troligtvis en iterativ process att ta vid, där en ny lösning måste väljas, 
eller kanske till och med genereras (Johannesson et al. 2004). Processen med iterationer kan 
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illustreras med hjälp av Figur 4. Först beskrivs VAD som skall göras, vilket motsvarar de två 
första boxarna i föregående (Figur 3), alltså problem och kriterier. Därefter kommer steget 
HUR vid vilket ett lösningsförslag tas fram. Detta följs av att lösningen modelleras och 
kommuniceras till andra berörda, som tillsammans med skaparna kan utvärdera huruvida 
lösningen uppfyller kriterierna. Om så inte är fallet startar en ny iterativ process med samma 
mål. Johannesson et al. (2004) skriver också att konstruktionsarbete normalt sett är iterativ, i 
en sorts ”trial and error” process. 

 
Figur 4. Iterativ problemlösningsmodell, återskapad ur Johannesson et al. (2004) 
 
Några nackdelar med att välja en lösning tidigt är enligt Ward (2007) bland annat att: 

• Antingen tvingas teamet välja en grundläggande lösning baserat på gamla data 
eftersom så mycket ny data inte har hunnit genererats. Något som ger projektet låg 
innovationsgrad,  

• eller så tvingas teamet att ta en högre risk med obeprövad teknik. 
 
Det finns naturligtvis inget som säger att inte fler alternativ kan skapas och utvärderas i 
processen, men förslagsvis väljes den lösning som uppfyller kriterierna bäst enligt 
Johannesson et al. (2004). Då denna lösning identifierats följs, liksom i Figur 3, fasen av ett 
utförande. Ytterligare en nackdel med detta iterativa förfarande är den tid det tar innan 
feedback kommer tillbaka och eventuella ändringar kan införas. Ändringar kräver omarbete, 
ny granskning, eventuell ny kritik och så vidare, och det är inte säkert att en slutgiltig lösning 
någonsin nås (Sobek et al. 1999; Sobek 1996).  
 

Med anledning av risken för iterationer föreslår flera författare, bland annat Pugh (1990) och 
Ulrich & Eppinger (2008), en kontrollerad avsmalning av antalet koncept, något som enligt 
Sobek (1997) gör den nutida utvecklingsprocessen både iterativ och avsmalnande. Ulrich & 
Eppinger (2008) har tagit fram en generell modell av en utvecklingsprocess som de valt att 
kalla den Generiska Produktutvecklingsprocessen (Figur 5). Den består av sex faser, 
Planering, Konceptutveckling, Systemkonstruktion, Detaljkonstruktion, Provning och 
finjustering, samt Produktionsförberedelse. Tanken med denna metod är att antalet koncept 
skall reduceras i takt med att antalet specifikationer och krav ökar, för att slutligen mynna ut i 
en lösning klar att tas i produktion (Ulrich & Eppinger, 2008). 
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Figur 5. Den generiska produkt utvecklingsprocessen, återskapad ur Ulrich & Eppinger (2008) 
 
Med Nationalencyklopedins beskrivning från tidigare kan den traditionella 
produktutvecklingen således grovt delas in i Sekventiell Produktutveckling, den typ som 
utövades fram till 1980-talet, och Integrerad Produktutveckling, vilka båda beskrivs mer 
ingående under kommande två punkter. 

3.1.1 Sekventiell Produktutveckling 
Sekventiell produktutveckling kan beskrivas som en process där olika organisatoriska 
funktioner på företaget utvecklar och bygger på varandras lösningar i avskildhet från 
varandra. Detta tillvägagångssätt är enligt Ullman (2003) en följd av att produkter på 1900-
talets mitt blev allt mer komplexa och svåra att hantera för endast en person. Därför tog detta 
system vid där olika funktioner har ansvar för var sin aspekt av processen.   Praktiskt kan det 
innebära att en funktion tar fram flera lösningar på ett problem utifrån deras viktigaste 
kriterier, väljer den som framstår som mest lovande och skickar den vidare till nästa funktion. 
Baserat på vad funktion nummer två i kedjan fått levererat från funktion ett, vidareutvecklar 
funktion två lösningen utifrån sitt perspektiv och skickar den vidare till nästa funktion i en 
process som upprepas i flera liknande steg, vilket illustreras i Figur 6. Ett problem med detta 
arbetssätt är att de ursprungliga kundkraven ofta går förlorade på vägen genom 
utvecklingsprocessen, eftersom kundkraven bara ”skickas” vidare till nästa funktion (Ullman, 
2003). Ett annat potentiellt problem är ett syndrom som kallas Not Invented Here (NIH), där 
det finns en ovilja att ta över andras konstruktioner och idéer (Johanesson et al. 2004). 

 
Figur 6. Sekventiell ”Over the Wall” produktutveckling, återskapad ur Ullman (2003) 
 
Givetvis sker återkoppling mellan funktionerna, men ofta har då redan en funktion hunnit 
besluta sig för en specifik lösning vilket kan leda till ändringar och omarbete (Sobek et al. 
1999). 
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3.1.2 Integrerad Produktutveckling 
Som Nationalencyklopedins Internetupplaga (2008) antydde sker en naturlig utveckling av de 
metoder som tillämpas för att maximera effektiviteten i produktutveckling. I den engelska 
litteraturen har namn som Simoultaneous engineering, Concurrent engineering och sedan 
slutet av 70-talet Integrated product development förekommit. Begreppet Integrerad 
produktutveckling, som det heter på svenska, introducerades ursprungligen av Fredy Olsson. 
Tonvikten inom Integrerad produktutveckling ligger på ett ökat samarbete mellan företagets 
olika kompetenser och organisatoriska funktioner. Detta för att så tidigt som möjligt få in 
olika aspekter och synvinklar på ett problem för att försöka hindra att man låser fast vid något 
som anses olämpligt i något avseende (Johannesson et al. 2004; Andreasen & Hein, 1987). 
 
En föregångare till Integrerad Produktutvecklings, kallad Concurrent Engineering fokuserade 
främst på att tillverknings- och konstruktionskrav skulle beaktas samtidigt. Detta med 
intentionen att förkorta utvecklingstiden hos nya produkter (Prasad, 1999), genom att 
kombinera personer med olika funktionella bakgrunder i ett utvecklingsteam (Smith, 1997; 
Johannesson et al. 2004). Ett typiskt exempel på detta kan vara när en konstruktion och dess 
tillverkningsprocess utvecklas parallellt. Enligt Integrerad Produktutveckling skall ytterligare 
funktioner kopplas in tidigare. Såväl marknad som design och kanske även underleverantörer 
bör ingå i den grupp som analyserar konstruktionsproblemet under hela 
konstruktionsprocessen och inte bara i projektets inledande skede (Johannesson et al. 2004). 
 
En observation som gjorts av Sobek et al (1999), visar på att samlokaliserade team snabbt 
tenderar att fokusera på en lösning. Detta medan många andra författare, enligt Sobek et al. 
(1999), antar att samlokaliserade team på ett informellt sätt skulle behålla och resonera kring 
tänkbara lösningar tillsammans under en längre period. Något annat som också är intressant, 
enligt Sobek et al. (1999), är hur många författare bara skriver att den inledande 
konceptutvecklingsfasen är den period då flera alternativ bör beaktas. Detta trots att dessa 
andra författare också rekommenderar att konceptutveckling skall fortgå även i senare faser 
av projektet. 

3.2 Lean Produktutveckling  
Termen Lean introducerades första gången 1990 i boken ”The Machine that Changed the 
World” av Womack et al. skriver Liker & Morgan (2006). En exakt definition av vad Lean 
Produktutveckling innebär är svår att göra och någon exakt metod finns förmodligen inte att 
tillgå, men flera författare beskriver likartade principer och tillvägagångssätt. Kanske är det 
inte så konstigt att en klar beskrivning saknas då exempelvis Morgan & Liker (2006) 
beskriver Toyota utvecklingsprocess som Lean, men också som ett levande system vilket hela 
tiden utvecklas. Ofta kopplas Lean Produktutveckling samman med just Toyotas 
Produktutvecklingsprocess (TPDS), men egentligen är det Toyotas tillverkningsprocess (TPS) 
som fått stå modell då begreppet Lean utformats (Liker & Morgan, 2006). I TPS ingår bland 
annat numera kända begrep som Just-in-Time manufacturing, vilket minskar lagerföring, och 
Jidoka som för upp produktionsproblem till ytan. 
 
I stora drag handlar Lean om att skapa värde för kunden, samtidigt som man eliminerar 
slöseriet då detta kundvärde skapas (Morgan & Liker, 2006; Sandkull & Johansson, 2000). 
Till detta kommer också en ständig strävan att förbättras (Morgan & Liker, 2006). På Toyota 
uppnås detta genom att fokusera processen, människorna och verktygen på tydliga mål 
(Morgan & Liker, 2006). I sin beskrivning av Toyotas utvecklingsprocess, i vilken SBCE 
ingår, har Morgan & Liker (2006) valt att dela in processen i tre övergripande områden:  
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• Processer är alla uppgifter och sekvenser av uppgifter som krävs för att ta en produkt 
från konceptstadium till att den är redo för produktion. Inom Lean är det processen 
som är utgångspunkt då värdeflödet studeras. För produktion innebär detta flödet 
genom verkstaden - från råmaterial till färdig produkt. För en utvecklingsprocess – ett 
kundvärde som genom en produktutvecklingsprocess omsätts till en konstruktion 
färdig för tillverkning. Processer bör standardiseras så långt det går för att lättare 
kunna identifiera slöseri och kunna förbättras. 

• Människor innefattar rekrytering, urval och träning av ingenjörer, ledarskap, 
organisationsstruktur och inlärningsmönster. Det innefattar dessutom kultur, språk, 
symboler, värderingar och värden i organisationen. Grunden hos Toyota är deras 
kompetenta tekniska experter. I dessa experters arbete ingår bland annat uppgiften att 
reflektera över och söka förbättra processer. 

• Verktyg och tekniker finns för att hjälpa människorna att förbättra en process, inget 
annat. Det är människorna och inte tekniken som skall tänka. Verktyg och tekniker 
innefattar inte bara alla tekniska hjälpmedel, utan också de ”mjuka” verktyg som 
hjälper till att stödja de som jobbar i projektet. 

 
Det första steget mot en effektiv, Lean, produktutveckling är att slå fast vad kunden värderar. 
Nästa steg är att ta fram en process med minimalt slöseri som kan leverera detta värde. En 
effektiv process är dock värdelös utan rätt människor tillgängliga vid rätt tidpunkt. Slutligen 
måste rätt verktyg och tekniker finnas för att stötta och maximera potentialen hos de personer 
som skall utföra arbetet (Morgan & Liker, 2006).  
 
De tre övergripande områdena processer, människor, samt verktyg och tekniker har sedan av 
Morgan & Liker (2006) delats in i 13 principer (Figur 7), som tillsammans utgör en generell 
grund för Lean Produktutveckling. Lean beskrivs som ett system där alla delar måste 
integreras, framgången hos ett Produktutvecklingsprojekt kan inte kopplas till hur effektivt ett 
av delsystemen än är, utan hur väl alla fungerar tillsammans (Morgan & Liker, 2006). Morgan 
& Liker (2006) menar också att det inte går att tillämpa Lean i bara utvalda delar av 
organisationen, utan att Lean tankesättet måste anammas i hela organisationen för att nå 
framgång. 
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Processen Människor Verktyg och tekniker 
- Definiera vad som är kundvärde 
för att skilja mellan värdeskapande 
aktiviteter och slöseri 
- Tillämpa en framtung 
produktutvecklingsprocess och 
utforska maximalt med 
lösningar tidigt då störst 
konstruktionsflexibilitet finns 
- Skapa ett jämt flöde i 
produktutvecklingsprocessen 
- Standardisera max för att 
reducera variationer, skapa flexibla 
och förutsägbara resultat 
  

- Skapa ett Chief Engineer 
system för att integrera 
utvecklingsprocessen 
- Balansera organisationen 
mellan funktionell expertis 
och tvärfunktionella team 
- Ta fram mycket tekniskt 
kompetenta ingenjörer 
- Ta med underleverantörer i 
produktutvecklingsprocessen 
- Bygg in lärande och ständig 
förbättringar 
- Skapa en kultur som främjar 
”excellence” och ständiga 
förbättringar 

- Anpassa tekniken för att 
passa människor och 
processen 
- Se till att alla har samma bild 
av vad som ska göras genom 
enkla visuella 
kommunikationsmedel 
- Använd kraftfulla verktyg för 
att standardisera och främja 
en lärande organisation 

 
Figur 7. Lean produktutvecklings 13 principer, fritt översatt ur Morgan & Liker (2006) 
 
I den andra principen under processer, som handlar om att tillämpa en framtung 
produktutvecklingsprocess i vilken man utforskar många lösningar, placerar Liker & Morgan 
(2006) in SBCE som en metod för att realisera principen. Att definiera problemet felaktigt ger 
också fel lösning. Att lägga tid på att utforska fler lösningsalternativ och ta reda på orsaken till 
problemet betalar sig i längden, eftersom det minskar sannolikheten att projektet tvingas gå 
tillbaka och göra om. Att göra om är på Toyota lika med en ”slösande” aktivitet (Morgan & 
Liker, 2006; Ballard 2000). Då lösningsalternativen skall utforskas föreslås därför att SBCE 
tillämpas av (Morgan & Liker, 2006).  
 
I litteratur om Toyotas produktutvecklingsprocess, av Ward (2007), beskrivs det centrala med 
Lean Produktutveckling vara en princip som går ut på att skapa kunskap och hårdvara för ett 
kontinuerligt och lönsamt värdeflöde. Produktutveckling är egentligen inte värdeskapande för 
slutkunden, detta värde skapas vid tillverkningen av den fysiska produkten. Däremot är det 
produktutveckling som genererar den kunskap som sedan skapar produkten. Kennedy (2008) 
sammanfattar detta i: ”Kunskap är inte en artefakt från utvecklingsprocessen, utan skapande 
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av kunskapen utgör själva utvecklingsprocessen.” Denna princip om värdeskapande är enligt 
Ward (2007) det som driver Lean systemet framåt. 
 
Ward (2007) är annars en författare som ger SBCE ett stort fokus i Lean Produktutvecklings- 
sammanhang. Ward presenterar SBCE som en av fyra hörnstenar för Lean Produktutveckling. 
Den första hörnstenen utgörs dock av en ”Entreprenurial System Designer”, vilket förklaras 
senare under rubriken Chief Engineer. Den andra principen kallar Ward för ”A team of 
responsible experts”, vilket kan sägas motsvara den funktionella uppdelningen, exempelvis 
chassiekonstruktion, av Lean organisationen. Dessa experter skall svara för att bygga upp den 
kunskap som Chief Engineer ska nyttja i form av ett projekt. Den tredje hörnstenen är 
”SBCE” och presenteras ingående under nästa rubrik, som finns där för att öka lärandet 
genom att utvärdera många alternativa lösningsförslag (Ward, 2007). Den sista hörnstenen 
kallar Ward för ”Cadence, Pull, and Flow”, vilket innefattar hur en jämn arbetsbelastning 
skapas, vem som skall planera arbetet och hur man går till väga för att uppnå ett effektivt 
flöde av information och material. En som bygger sitt material från samarbete med Wards är 
Kennedy (2008). Denne använder inte riktigt samma benämningar på de fyra hörnstenarna 
som Ward (2007), men definitionerna av de fyra hörnstenarna i Figur 8 är de samma.  

 
Figur 8. Toyotas Utvecklingssystem med de fyra hörnstenarna, Kennedy (2008) 

Four sets of mutually 
supporting 

capabilities all 
focused at delivering 

Value to the 
customer 
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4. Set Based Concurrent Engineering 
I detta kapitel följer en mer omfattande beskrivning av Set Based Concurrent Engineering. 
Även här har e-tidskrifter, artiklar, samt online- och tryckta böcker studerats, men också ett 
antal interna Powerpoint presentationer från Scania har bidragit med mycket information. 
Efter en kort bakgrundsbeskrivning presenteras ett antal principer för SBCE. Därefter följer 
ett stycke om arbetssätt och metoder inom SBCE. Kapitlet avslutas sedan med teori kring 
lärande och kunskapsöverföring, samt hur ny kunskap tas fram och visualiseras.  

4.1 Bakgrund till Set Based Concurrent Engineering 
Begreppet Set Based Concurrent Engineering (SBCE) introducerades i mitten av nittiotalet. 
Författarna Ward et al. (1995) skriver i sin artikel om vad de väljer att kalla den andra Toyota 
Paradoxen: Hur sena beslut kan skapa bättre bilar på kortare tid. Ward et al. (1995) berättar 
om hur Toyota jobbar med flera idéer parallellt under en lång tid och väljer ut en vinnande 
lösning först när det fastslagits att det är den garanterat bästa. Kanske låter inte detta så 
paradoxalt mot den konventionella produktutvecklingsteorin som presenterades under Avsnitt 
3.3.1 och 3.3.2. Ward et al. (1995) skriver också om SBCE, som fritt översatt kan 
sammanfattas i att ”inget är nytt, men summan av alla delar överstiger varje individuellt 
bidrag”. Så huruvida Set Based Concurrent Engineering är något nytt eller ej lämnas åt 
läsaren själv att bedöma, men under kommande punkt beskrivs i alla fall de principer och 
teorier som format begreppet SBCE. 
 
I litteraturen presenteras Set Based Concurrent Engineering på flera olika sätt. I den ovan 
nämnda artikeln av Ward et al. (1995), väljer författarna att dela in SBCE i fem principer. 
Men som med all typ av forskning kan bilder förändras och modifieras. Några olika exempel 
på hur SBCE delas upp och beskrivs är bland annat: 

• Sobek & Ward (1996) har identifierat tre övergripande principer för SBCE. Under en 
av dessa tre övergripande principer som beskriver hur Toyota jobbar med flera 
lösningar och set i parallell finns elva principer. Dessa elva presenteras under Avsnitt 
4.1, fast där i form av nio principer. 

• Liker et al. (1996) skriver om fem principer vilka utgör beviset för att Toyota tillämpar 
SBCE. Dessa är: tillämpandet av många koncept, robusta konstruktioner, 
kravspecifikationer i intervaller, ”Lessions Learned” – böcker, och det faktum att 
Toyota sällan ökar antalet koncept under processens gång. 

• Bhushan (2007), som bland annat baserar sina texter på ovanstående, talar om fem 
huvudprinciper för SBCE: Map the design space, striving for conceptual robustness, 
feasibility before commitment, integration by intersection, och conflict handling. 

Det kan dock konstateras att de allra flesta innehåller liknande rubriker och information, om 
än presenterat på olika sätt.  
 
På samma sätt har också några olika benämningar på SBCE förekommit: Set Based, Set Based 
Design, Set Based Concurrent Engineering, eller på svenska Multilösningsteknik. I de allra 
flesta fall tycks dessa benämningar göra samma beskrivning av metoden och lyfta fram 
samma övergripande principer, oavsett namn. Sobek (1996) gör dock ett undantag och 
beskriver Set Based Concurrent Engineering som en av fem delprinciper i begreppet Set 
Based Design. Härifrån kallas det nu för Set Based Concurrent Engineering, eller kort SBCE, 
vilka tillsammans utgör de vanligaste benämningarna. 
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Genomgående för de allra flesta författare är att de beskriver SBCE som en process som går ut 
på att jobba med flera lösningar parallellt (Liker et al. 1996; Sobek, 1996; Ward, 2007) och 
välja bort alternativ efterhand. Istället för att vid en viss tidpunkt välja den mest lovande 
lösningen (vad flera författare kallar Point-based). Rekuc & Paredis (2005) summerar: 
”…SBCE ser till att det bästa förslaget aldrig väljs bort.”, och fortsätter att det är en 
balansgång mellan vilken kunskap som behövs och det faktiska behovet att ta ett beslut. 
Genom att tillämpa ett SBCE angreppssätt kan konstruktörerna istället fråga varandra vilken 
lösning som fungerar bäst ur deras perspektiv och eliminera lösningar som uppenbarligen inte 
kommer att fungera (Sobek, 1996). Arbetet fortsätter sedan tills att det tydligt utkristalliserats 
vilken lösning som på bästa sätt uppfyller alla perspektivs krav och önskemål. Viktigt är dock 
att alla funktioner håller sig inom de definierade seten när från den punkten att de definierats 
och presenterats för andra funktioner (Sobek, 1996). 
 
Det arbete som skall utföras av varje funktion för att bedriva SBCE sammanfattas av Ward 
(2007) som att: 

• Utforska flera lösningar parallell för varje delsystem, för både produkter och 
tillverkningssystem. 

• Utvärdera alternativen med hjälp av snabba, billiga analyser och tester, för att gradvis 
eliminera svaga lösningar. 

• Använda resultaten från analyserna och testerna för att skapa en kunskapsbas med 
trade-off kurvor som visar begränsningarna hos de möjliga lösningarna. 

• Konvergera till en lösning först när genomförbarhet är bevisad. 

4.2 Principer för SBCE 
Sobek et al. (1999) beskriver tre övergripande principer för SBCE. Sobek et al. (1999) utgjort 
referens åt många andra skrifter som publicerats kring SBCE. Exempel på andra artiklar är 
Bhushan (2007), Nahm & Ishikawa (2004), Rekuc & Paredis (2005), och då Sobek et al. 
(1999) är bland de senare och mest refererade artiklarna kan den betraktas som ”State of the 
Art”.  De tre övergripande principerna för SBCE har Sobek et al. (1999) valt att kalla: 

• Map the Design Space  
• Integrate by Intersection och  
• Establish Feasibility before Commitment.  

Nedan ges en mer ingående förklaring av vad som görs praktiskt för att uppfylla respektive 
princip då dessa vardera innehåller ytterligare tre punkter.  

4.2.1 Map the Design Space 
Map the Design Space är den första övergripande principen och kan fritt översättas till 
Identifiera en lösningsrymd. Denna handlar i stort om hur Toyota tar fram och representerar 
de set av lösningar som sedan vidareutvecklas och elimineras (Sobek & Ward, 1996; Ward et 
al. 1995; Sobek et al. 1999). Map the Design Space sker på två nivåer, i individuella projekt 
då Toyotas ingenjörer från olika organisatoriska funktioner och designers tar fram, 
kommunicerar och tillsammans definierar vad som är genomförbart. Målet är att få fram ett 
”Design Space”, alltså vilka genomförbara idéer som kan lösa problemet. Den andra nivån 
syftar till det kontinuerliga arbetet med att ta vara på det man lärt sig i alla projekt i form av 
att exempelvis dokumentera alternativ, trade-offs, teknik och design standarder. En klar bild 
över vad som är genomförbart kan spara mycket tid (Sobek et al. 1999). Ett definierat område 
är därför bättre än riktningar och målvärden eftersom det ger en tydligare överblick av vad 
som är genomförbart (Sobek, 1996). Således underlättas konstruerandet eftersom deltagare 
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kan tillgodogöra sig tidigare erfarenheter och nuvarande kapaciteter. I Map the Design Space 
ingår följande tre punkter: 

• Define feasible regions 
• Explore trade-offs by designing multiple alternatives 
• Communicate sets of possibilities 

 
Define feasible regions  
Define feasible regions beskriver hur organisatoriska funktioner analyserar, parallellt och 
relativt avskilt från andra funktioner, vad som kan genomföras ur deras perspektiv (Sobek & 
Ward, 1996; Sobek et al. 1999). Detta innebär bland annat att de definierar vad som begränsar 
det system som skall konstrueras baserat på tidigare erfarenheter, analyser, experiment och 
tester samt utomstående funktioners indata, exempelvis Chief Engineers kunskap eller 
checklistor från produktion (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). Ett arbete som i första 
hand ska ske på systemnivå, alltså en övergripande nivå, enligt (Ward et al. 1995). Arbetet 
med feasible region innefattar också att definiera vad som är känt och okänt om systemet som 
skall konstrueras (Sobek, 2007). Feasible regions uttrycks bland annat i intervallvillkor och 
inte i specifika siffror (Ward et al. 1995). Feasible regions kan också specificera olika 
dimensioner mellan olika gränssnitt (Ballard, 2000). Att bryta ned ett problem i mindre delar, 
och ta fram fler lösningar för varje del är ett annat effektivt sätt att se på olika 
lösningsalternativ. Då kan olika kombinationer generera, samtidigt som problemet görs mer 
hanterbart enligt (Sobek & Ward, 1996). 
 
Ett verktyg som används för att underlätta då feasible regions skall definieras benämns av 
Sobek & Ward (1996) för Engineering Checklists (ECL). Alla funktioner har sin egen ECL 
som de själva ansvarar för att den följs, underhålls och uppdateras. Engineering Checklists 
beskriver explicit den kapacitet som finns i nuläget, som det uppfattas av den för ECL 
ansvarige ingenjören. Detta innefattar exempelvis riktlinjer för funktionalitet, 
tillverkningsbarhet, lagar och regler, tillförlitlighet etcetera, men ECL beskrivs mer ingående 
under Avsnitt 4.4.  
                                                                                                                                                                               
Explore trade-offs by designing multiple alternatives 
Att endast ta fram en massa alternativ är inte tillräckligt. För att kunna välja rätt mellan 
alternativ skapas trade-off kurvor, baserade på prototyper och simuleringar av större system, 
men främst delsystem. Att gissa vilken som är den bästa lösningen är inte ett alternativ på 
Toyota. Personliga erfarenheter eller antaganden används bara om beslut är oviktiga, 
uppenbara eller subjektiva, annars investerar man i att samla de data som behövs för att fatta 
rätt beslut (Sobek et al. 1999). Så fort möjligheten finns etableras därför matematiska 
samband, eller data samlas från tester (Ward, 2007).  
 
Processen med att samla dessa data ses enligt Sobek & Ward (1996) som rent slöseri hos flera 
ledande amerikanska projektledare (managers) i bilindustrin, förutsatt att projektet redan 
identifierat vad som tycks vara den uppenbart bästa lösningen. På Toyota anses dock att dessa 
data kan komma att bli en värdefull framtida resurs som kan komma att utnyttjas i ett 
kommande projekt, eller bara som kunskap kring hur systemet fungerar. Sobek & Ward 
(1996) säger vidare att trade-off kurvor mellan olika parametrar som regel är mer användbara 
än de mellan olika lösningsförslag. Kontentan är att på Toyota läggs stor vikt vid att ta fram 
den kunskap som behövs för att garantera att den bästa lösningen väljs!  
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Communicate sets of possibilities 
Communicate sets of possibilities betyder ungefär att kommunicera set av lösningar, att 
presentera och diskutera flera än en idé eller ett lösningsförslag med andra organisatoriska 
funktioner. Om fler lösningar ligger inom en funktions feasible region så ska funktionen 
också kommunicera alla lösningar till andra funktioner. Detta eftersom det kan hjälpa de 
andra funktionerna att bättre förstå omfattningen av att välja en idé framför en annan (Sobek 
& Ward, 1996; Sobek et al. 1999). En idé som är bra ur ett perspektiv kanske leder till en 
sämre helhet (Sobek et al. 1999). Om bara en idé eller ett lösningsförslag föreslås leder 
granskning av denna idé eller lösningsförslag ofta till förslag på ändringar, som underlättar för 
de andra funktionerna, och en iterativ process påbörjas (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 
1999). Dessutom förmedlar en idé eller ett lösningsförslag inte vilka möjligheter som 
egentligen finns och den iterativa processen kommer troligtvis därför innehålla en stor del 
slöseri (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999).  
 
Den kommunikation som sker bör ske explicit, exempelvis i form av listor med idéer, 
teckningar eller modeller (Sobek et al. 1999). Att visa på olika varianter av delsystem, kritiska 
konstruktionspunkter, alternativ och villkor mellan anslutningar och gränssnitt, tillhör andra 
viktiga element att kommunicera. Set kan också utgöras av begränsande intervall för olika 
parametrar (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). Fler alternativa sätt att kommunicera set 
är med hjälp av trade-off kurvor, nomogram, ”performance charts”, ”best estimates with 
design tolerances” (Sobek et al. 1999). Toyota använder också standardiserade 
konstruktionsmatriser för att kommunicera alternativ på delsytem och ge feedback. På en axel 
listas de olika alternativen och på den andra axeln de olika utvärderingskriterierna. I Figur 9 
en ses en matris som utvärderar alternativ i form av en så kallad kvalitativ skala, men även 
”vanliga” siffror används. Andra författare som exempelvis Pugh (1990) föreslår enligt Sobek 
et al. (1999) liknande matriser för konceptval, men Toyotas ingenjörer använder denna typ av 
matris för att kommunicera alternativ i alla faser, inte bara vid konceptval.  

 
Figur 9. En beslutsmatris eller utvärderingsmatris, återskapad ur Sobek et al. (1999)  

4.2.2 Integrate by intersection 
Integrate by intersection, eller Integrera via skärningspunkter, är den andra övergripande 
principen och handlar om att hitta lösningar som fungerar väl tillsammans. Allt eftersom 
förståelsen för sina egna och andras system ökar, måste funktioner tillsammans integrera och 
söka de lösningar som optimerar helheten. Toyota har tre angreppssätt för detta, vilka 
presenteras mer utförligt nedan, dessa är: 

• Look for intersections of feasible sets 
• Impose minimum constraint 
• Seek conceptual robustness 
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Look for intersections of feasible sets  
Look for intersections of feasible sets betyder ungefär att leta skärningspunkter mellan 
genomförbara set. När seten är kommunicerade så kan man börja söka områden där 
genomförbara lösningar överlappar varandra, det vill säga försöka hitta en skärningspunkt 
som fungerar för alla parter. Sker kommunikation inte i set är risken stor att man försöker para 
ihop suboptimerade komponenter, men på Toyota är det viktigt att försöka optimera helheten 
(Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). Att söka överlappande lösningar kan praktiskt 
innebära att funktioner exempelvis skickar runt respektive Engineering Checklists och 
uppdaterar varandra över vad som är möjligt att genomföra ur var och ens perspektiv. Kanske 
har nya tekniker eller metoder tagits fram sedan förra projektet, varför det nu går att lösa 
tidigare begränsande problem (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999; Sobek, 1996). 
ECL:en kan sedan skickas vidare för att uppdatera andra funktioner om vad som skett sedan 
förra projektet. (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). 
 
Toyota kallar denna process, då funktioner tillsammans sätter upp ramar för konstruktionen 
för Nemawashi, eller på engelska doing the ground work. Funktionerna möts då och försöker 
reda ut vad som är den bästa lösningen för alla inblandade parter, innan beslut fattas om hur 
projektet ska gå vidare. En funktion visar sina alternativ för att söka bästa lösningen, andra 
funktioner analyserar och ger feedback på vad som fungerar bäst ur deras perspektiv, och 
föreslår eventuellt nya lösningar. Denna input tas i beaktande och en lösning som gör alla 
nöjda kan tas fram. Konkret försöker funktionerna alltså lokalisera en intersection of feasible 
sets, eller finna lösningar som fungerar bra för alla. Sobek et al. (1999) påpekar dock att även 
denna process är delvis iterativ, men förkortas genom att fler än ett lösningsförslag 
presenteras.  
 
Impose minimum constraint 
Impose minimum constraint beskriver vikten av att inte sätta mer krav än nödvändigt. Toyota 
lever, enligt Sobek & Ward (1996), efter principen: ”Make each decision in its time”, medan 
den amerikanska bilindustrin ofta menar att: “Make each decision as early as possible to 
avoid confusion.” Att fatta snabba beslut ska förenkla kommunikation mellan olika delsystem 
samtidigt eftersom det hjälper till att minska osäkerhetsfaktorer för konstruktörerna. Praktiskt 
sker detta exempelvis genom att tidigt låsa positionerna av så kallade hard points, eller 
specifika geometriska punkter på bilen. Men på Toyota beskrivs istället trade-offs kopplade 
till tidpunkten för olika ”specification freezes”. På Toyota resonerar man att tidiga skarpa 
definitioner frigör mer tid för att uppmärksamma integrationsbehov och reducera 
produktionskostnader. Men att avsiktligt fördröja specifikationer tillåter dock 
utvecklingsteamen att gör sista minuten ändringar (exempelvis för att kunna svara mot 
förändrade marknadskrav) (Sobek, 1997). Det minskar också risken att teamen inte bara tar 
fram en sub-optimerad lösning, utan ger interagerande system rum att justera och optimera 
helheten på ett bättre sätt, genom att lagom många krav ställs. Ett annat exempel är hur 
Toyota ibland arbetar med sina underleverantörer, genom att exempelvis bara leverera 
prestandavillkor lämnas detaljerna och utformandet till underleverantören själv.  Att ha rörliga 
hard points ökar flexibiliteten och möjligheten att lösa eventuella problem. Möjligheten för 
Toyota att inte definiera dessa hard points lika tidigt som sina amerikanska konkurrenter är 
kopplat till Toyotas speciella tillverkningsmetoder och hur de jobbar med att justera sina egna 
pressverktyg Liker (2004).  
 
Minimum constraint är en viktig princip eftersom det underförstått låter Toyotas 
utvecklingsteam och underleverantörer se att det oftast finns mer än en lösning på problemet. 
Att arbeta med minimum constraint och låsa sig sent i processen kan leda till fler förslag att 



Rickard Andersson  December 2008 
 

   23 
 

testa på kunder, vilka då kan få en klarare bild av vad det egentligen är de eftersöker (Ward, 
2007). Det finns enligt Ward (2007) en enkel regel; inför krav på andra delsystem om, och 
endast om, det är absolut nödvändigt. Annars ska en ”förhandling” göras, då inblandade parter 
kommunicerar med andra berörda om vilken som är den bästa lösningen. En taktik inom 
SBCE handlar om att specificera begränsningar på ett system och inte specificera de svar och 
resultat som förväntas uppnås (Poppendieck, 2002). 
 
Seek conceptual robustness 
Seek conceptual robustness syftar till att försöka skapa robusta koncept. Sobek et al. (1999) 
anger Genichi Taguchi som en av skaparna bakom begreppet Robust design. I Taguchis 
beskrivning är det främst functional robustness som fokuseras, det vill säga motstånd mot 
exempelvis slitage, tillverkningsvariationer, väder etcetera. Således är också en lösning att 
identifiera och förbättra functional robustnes att tillämpa Taguchi metoder (Sobek, 2007). 
Numera diskuteras också robusthet samband med marknadsförändringar som exempelvis nya 
krav från kunder eller konkurrenters utveckling. Sobek (2007) föreslår att antingen öka 
produktionstakten för att markanden inte skall hinna förändra sin uppfattning eller att fördröja 
avgörande beslut för att kunna svara mot förändrade marknadskrav. Conceptual robustness är 
emellertid ett begrepp som kombinerar både robusthet emot fysiska variationer och 
marknadsvariationer under samma benämning (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). 
 
Hos Toyota arbetas det praktiskt med conceptual robustness genom att funktioner tar fram 
konstruktioner som fungerar oavsett vad övriga funktioner tar för beslut. På detta sätt kan 
funktionen fortsätta att utveckla utan att vänta på ytterligare information från andra 
funktioner. Detta förkortar utvecklingstider, samtidigt som det förenklar för uppdateringar och 
modifikationer. Ett exempel på detta kan hämtas från Toyotas underleverantör av kylare, 
Denso. Denso har skapat ett set bestående av flera kylare som svarar mot alla förutsägbara 
kundrav. Sedan anpassas slangar och kopplingar för att passa mot det specifika gränssnittet 
som kunden tillhandahåller. Konceptet benämns ibland modularisering (Sobek, 2007). Detta 
gör bland annat att Denso kan tillämpa samma produktionslinje för tillverkning av alla sina 
produkter (Sobek et al. 1999).  

4.2.3 Establish Feasibility Before Commitment 
Establish Feasibility Before Commitment utgör den tredje och sista övergripande principen för 
SBCE och kan översättas Säkerställa genomförbarhet innan beslut. Toyotas SBCE arbetssätt 
kan ses som ett system för att uppfylla den sista principen genom att se till att en konstruktion 
är genomförbar innan beslut fattas kring den slutgiltiga konstruktionen. Genom att utveckla 
lösningar parallellt för att gradvis konvergera mot en lösning kan Toyota inte bara undvika 
sena problem utan också fatta beslut som optimerar övergripande funktionalitet och prestanda. 
Establish Feasiblity Before Commitment har av Sobek et al. (1999) delats in i tre punkter, 
vilka presenteras i kommande stycken, dessa kallas: 
 

• Narrow sets gradually while increasing detail 
• Stay within sets once committed 
• Control by managing uncertainty at process gates 

 
Narrow sets gradually while increasing detail. 
Narrow sets gradually while increasing detail går ut på att eliminera lösningsförslag gradvis 
allt eftersom kunskapen om systemen ökar. SBCE är inte bara skapandet och 
kommunicerandet av set utan också en process som gradvis eliminerar lösningar tills bara en 
återstår, snarare än att i ett tidigt skede välja den lösning som framstår som bäst. Allt eftersom 
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seten blir mindre, ökar kunskapen om varje lösning, varför teamet kan fatta bättre beslut då de 
gradvis ökar sin förståelse för vad som är viktigt att beakta (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 
1999). Funktioner utvecklar sina set i parallell, och kommunicera mellan varandra för att 
försäkra att var och en konvergerar mot ett system som integrerar helheten. Att eliminera 
alternativ i steg låter teamet beakta de viktigaste parametrarna noggrannare, samtidigt som de 
har störst möjlighet att påverka varandras konvergerande process (Sobek & Ward, 1996; 
Sobek et al. 1999). För att projektet ska bli klar på utsatt tid krävs dock en viss nivå av 
beslutsamhet men tidsaspekten måste balanseras mot den kunskap som behövs. Att veta när 
kunskapen är tillräcklig för att fatta ett beslut är upp till Chief Engineer (Sobek & Ward, 
1996; Sobek et al. 1999).  Att välja vad som verkar vara den bästa lösningen för tidigt kan 
verka logiskt, men att behöva införa sena ändringar kan vara både tidsödande och kostsamt 
(Sobek et al. 1999). 
 
Stay within sets once committed 
Stay within sets once committed innebär att alla deltagare och deras konstruktioner, under 
projektets gång måste hålla sig inom de definitioner som satts upp då feasible sets fastslogs. 
Detta så att andra deltagare vet vad att det arbete de utför inte kommer att bli ogiltigt och de 
tvingas omarbeta (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). Att upprätthålla ett projekt där 
lösningar förblir giltiga kan enligt Sobek & Ward, (1996) och Sobek et al. (1999) endast 
åstadkommas genom att arbeta med robusta set. I detta set kan förvisso finnas mer radikala 
och obeprövade lösningsförslag, men det måste alltid finnas minst en beprövad lösning att 
eventuellt falla tillbaka på om andra konstruktioner visar sig inte fungera, eller tiden för att 
fortsätta utveckla inte längre finns tillgänglig (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). Om 
delarna dessutom görs i moduler så säkerställs att de passar ihop oavsett vilket delsystem som 
väljs, det konservativa eller radikala. Eller som Liker et al. (1996) sammanfattar det hela: 
”Truly parallel design work is possible since decisions downstream are always compatible 
with those upstream”.  
 
Control by managing uncertainty at process gates 
Control by managing uncertainty at process gates beskriver hur Toyota ser sin process som 
ett kontinuerligt flöde där information delas efter behov. Detta skall då jämföras med 
amerikanska konkurrenter som kontrollerar timingen av informationsutbyte vid ett antal 
grindar (gates) (Sobek, 1997). Toyota använder visserligen också gates, med dessa är till för 
att kontrollera processens fortlöpande. Det finns ett antal gates, hos Toyota benämns dessa 
Integrating Events (IE). Vid ett IE sammanfogas flera delar till någon form av hel- eller 
delprototyp, men detta beskrivs senare under Avsnitt 4.3.4. IE hjälper till att kontrollera 
projektets osäkerhetsnivå. Osäkerhet inkluderar både storlek av seten och djupet av den 
kunskap som har inhämtats (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). 

4.3 SBCE – Standardiserat arbete, metoder och system 
Då SBCE ofta kopplas samman med Lean Produktutveckling är steget inte speciellt lång att 
anta att de principer som finns inom Lean också inverkar på SBCE. Under kommande punkter 
i Avsnitt 4.3 ges en inblick i ett antal principer, metoder och system som hjälper till och 
stöttar ett SBCE arbetssätt. 
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4.3.1 Standardiserat arbetssätt 
Vad gäller standardiserat arbetssätt diskuterar Morgan & Liker (2006) hur de har identifierat 
tre typer av standardisering hos Toyota: 

• Konstruktionsstandarder, syftar till uppbyggnaden av produkter och komponenter. 
Exempel på detta är genom gemensam uppbyggnad av konstruktioner, genom att 
tillämpa modularisering, återanvändning av komponenter, samt delade komponenter.   

• Processtandardisering, innefattar bland annat arbetssätt och instruktioner, men kan 
också innebära att de produkter och fabriker som konstrueras, bygger på Lean 
tillverkningsprocesser. 

• Kunskapsstandardisering av ingenjörer och den kunskapsnivå de befinner sig på, 
skapar flexibilitet i personal, programplanering och minskar uppgiftsvariationer. 

  
Standardiserade processer och konstruktionsstandarder är viktigt för att maximera lärandet 
och bidra till ständiga förbättringar, samt påskynda konstruktionsprocessen och öka 
tillförlitligheten hos konstruktioner (Sobek, 1997). Detta skall sedan ställas i kontrast till 
Sobeks (1997) studier av Chryslers arbetssätt, som arbetar efter devisen att kreativiteten ökar 
då standardiserade processer och moment undviks. Morgan & Liker (2006) har dock tillägget 
att standardisera för mycket kan bli fel; ett Lean produktutvecklingssystem måste balansera 
kvalitet, snabbhet och kostnad med upplevelsen. 

4.3.2 Toyotas utvecklingsprocess 
Vad som bland annat går att standardisera i utvecklingsprocessen gavs ett urval av under 
Avsnitt 4.3.1. Detta gällde emellertid Lean begreppet i stort, och vilka moment inom SBCE 
som kan anses som standard är inte så lätt att säga. Klart är att de principer som presenterades 
under föregående Avsnitt 4.3.1 alltid bör beaktas varför de kan ses som något av en standard. 
Kanske är det inte så konstigt att det är problematiskt att beskriva Toyotas utvecklingsprocess. 
Då Kennedy (2008) citerar en av Toyotas chefer efter frågan varför ingen tidigare har skrivit 
en bok om Toyotas produktutvecklingsprocess blir svaret fritt översatt: ”Eftersom den endast 
skulle bli en sida lång. Där skulle stå: keep everything simple, make it visible and trust your 
people to do the right thing.”  
 
Vid fokus på arbetsprocessen och vad som går att standardisera inom denna är Sobek (1997) 
och Sobek (2007) bra utgångspunkter. Sobek (2007) skriver att Toyota standardiserar: 

• Övergripande rutiner och procedurer och 
• processer till den nivå att det är användbart, vilket betyder att de är lätta och logiska att 

ta till sig, samt 
• att avdelningar standardiserar och underhåller sina egna procedurer 

 
Dessa punkter stärks av Morgan & Liker (2006) som förvisso fokuserar på Lean, men skriver 
om standardisering av arbetsprocesser på Toyota. Morgan & Liker (2006) skriver att Toyota 
standardiserar vanliga uppgifter och sekvenser av uppgifter, i vilket det också ingår längden 
av själva utförandet av aktiviteten. Allt detta för att få en bas då man försöker hitta nya sätt att 
förbättra och effektivisera den nuvarande produktutvecklingsprocessen. En annan jämförelse 
är den som Morgan & Liker (2006) gör då Toyotas process ställs jämte amerikanska 
biltillverkare. Denna jämförelse visar att Toyota standardiserar på makronivå, medan 
amerikanska tillverkare är mycket mer detaljerade. På Toyota styrs projektet med hjälp av 
milstolpar som kan anpassas och återanvänds över olika program (bilar). Projektet bryts sedan 
ner i ännu mindre delar och detaljplanerandet lämnas åt den som skall utföra aktiviteten. 
Amerikanska biltillverkare standardiserar också på den lägre nivån, med fokus på det som 
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skall uppnås, medan Toyota fokuserar på själva processen (Morgan & Liker, 2006). Till detta 
kommer ytterligare kontrasten att hos Toyota är arbetarna inte bara med och planerar, utan 
också är med och tar fram standarder för sina arbetsmoment. Morgan & Liker (2006) menar 
att detta hos de amerikanska tillverkarna ofta görs av en separat avdelning, vilka senare inte är 
med och utför det faktiska utvecklingsarbetet. 
 
Generellt kan det antas att Toyotas process i stort inte skiljer så mycket från de övergripande 
processer som används av andra konkurrerande bilföretag. Sobek (1997) som jämfört Toyota 
och Chrysler skriver att den konventionella processen hos biltillverkare kan delas in i fyra 
faser; Koncept, Produktplanering, Konstruktion och Produktionsförberedelser, för att sedan 
sättas i produktion. En något mer detaljerad beskrivning, om än inte särskilt unik, av Toyotas 
utvecklingsprocess anpassad från Sobek (1997) ses i Figur 10. Då de olika projektfaserna 
sällan är lika långa tidsmässigt, har ett försök gjorts att illustrera detta genom att också 
anpassa pilarnas längd. 

 
Figur 10. Toyotas arbetsfaser, återskapad ur Sobek (1997) 
 
Toyota har således en standardiserad arbetsprocess med ett antal faser och viktiga händelser 
som generellt inträffar i samma ordning. Naturligtvis är varje utvecklingsprojekt unikt på ett 
eller annat sätt och det är Chief Engineers uppgift att anpassa processen efter det aktuella 
projektet (Sobek, 1997; Morgan & Liker, 2006; Ward, 2007). Beroende på vilken typ av 
projekt som skall genomföras, varierar längden av och antalet resurser som användas för varje 
aktivitet (Sobek, 1997).  
 
I de arbetsfaser som presenteras i Figur 10 ingår också ett antal viktiga milstolpar. Toyota 
använder dessa milstolpar för att styra sin process, milstolparna markerar inledningen av en 
ny fas. Dessa är de milstolpar som presenteras i Tabell 1 (Sobek, 1997). 
 
Tabell 1. Toyotas faser och milstolpar, anpassat från Sobek (1997) 
Faser Toyotas milstolpar Chryslers milstolpar 

1. Koncept 

• Chief Engineer Concept* – CE 
presenterar sitt concept, sin vision 

 

• Program Strategy Approval - 
Övergripande projektplan godkänns 

• Hard Points Approval -  
Geometriska punkter låses 

• Concept Approval* - Koncept 
godkänns 

2. Övergripande 
konstruktion 

• Development Order - Ok att börja 
utveckla 

• Styling Approval* – Slutgiltiga 
designen godkänns 

• Theme Selection - Tema väljs 
• Theme Approval* - Tema godkänns 

3. Detaljkonstruktion 

• Prototype Order - Prototyp beställs • Program Approval – Projektet får 
godkänt och en budget 

• Type G – CAD prototyp, ritningar för 
produktion tas fram, beställer 
detaljer från underleverantörer  
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4. Test och 
verifiering 

• S1 – Första prototyperna (byggs i 
s.k. mjuka verktyg) 

• Tooling Autorization - Verktyg 
beställs 

• S2 – Andra prototypstadiet 
• Volume Production Order – 

Beställning från egna fabriken och 
underleverantörer 

• Homologation - Avstämning mot 
lagkrav för olika marknader 

 

• F1 Prototype – Första 
helbilsprototypen, görs av 
prototypverktyg 

• P0* – första prototypen som byggs 
med avsedd produktionsutrustning 

5. Förproduktion 

• 1A - Första provserien byggs i 
fabrik 

• 2A - Andra provserien byggs i 
fabrik 

• Line-off* – Avslutning, leder till 
igångsättning av produktion 

• C1, trial production run – test av 
produktionsutrustning på ordinarie 
plats, leder till pre-volume 
production 

• Launch* – Igångsättning av 
produktion 

 
* Markera att fasen avslutas i och med denna milstolpe. Detta betyder att flera faser har en 
mer flytande övergång. 
 
Givetvis finns flera andra viktiga ingående punkter i dessa processer. Ett godkännande av 
designen kräver exempelvis förslag, något som på Toyota sker i mitten av fas nummer två. 
Många milstolpar är självklart också väldigt liknande, till exempel är Toyotas Styling 
Approval i princip samma som Chryslers Theme Approval. Men det finns också skillnader 
mellan Toyota och Chrysler som i Tabell 1 ser väldigt lika ut. Ett exempel på detta är de 
första prototyperna som byggs, som trots att dessa framställs i samma fas, nummer tre, skiljer 
sig. På Toyota används prototyper för att integrera olika delsystem och kombinationer av 
delsystem, medan Chrysler i denna fas främst använder sina prototyper för att testa att 
konstruktionen fungerar. För en mer detaljerad beskrivning av Toyotas och Chryslers process 
och alla ingående faser, rekommenderas Durward Sobeks doktorsavhandling (Sobek, 1997).  

4.3.3 Front loading – framtunga projekt 
I inledningen, Avsnitt 1.1.3, konstaterades att möjligheten att påverka utkomsten av ett 
projekt aldrig är så stor som i början av projektet. Front loading, eller så kallade framtunga 
projekt, är ett begrepp som syftar till att lägga stora resurser och tidskrävande uppgifter i 
början av projektet för att tidigt identifiera aktiviteter som kan leda till svårigheter (Tonnqvist, 
2006). 
 
Att SBCE och framtunga projekt var två begrepp som kunde kopplas samman bekräftas av 
bland annat Morgan & Liker (2006) och Ward (2007). Inte minst då Morgan & Liker (2006) 
väljer att placera SBCE som en metod under den andra Lean process principen som de kallar 
”Tillämpa en framtung produktutvecklingsprocess och utforska maximalt med lösningar tidigt 
då störst utrymme finns” (Figur 7). Morgan & Liker (2006) skriver under denna rubrik bland 
annat om hur Toyota i början av ett projekt, under en fas som benämns Kentou, samlar ett 
tvärfunktionellt team av experter för att gå igenom och försöka förutse problem som kan 
uppstå. På samma sätt beskrivs SBCE av Liker et al. (1996) som en arbetsprocess vilken 
lägger mycket ansträngning och kommunikation i början av projektet och tillåter mindre 
förändringar ju närmare produktionsstart projektet kommer. En jämförelse av SBCE och 
konventionell produktutveckling avseende, antalet koncept, förändring av kostnad per 
alternativ och resursåtgång återgiven från Ward (2007) kan ses i Figur 11. 
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Figur 11. Jämförelse av SBCE och konventionell produktutveckling, återskapat ur Ward (2007) 
 
Vid starten av ett projekt fastslås ramarna för vad som är genomförbart, ett så kallat design 
space definieras (Avsnitt 4.2.1), av respektive funktion (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al, 
1999; Liker et al. 1996). Processen tillåter inte att konstruktionerna senare rör sig utan för 
ramarna för design space vilket kanske inte är synonymt med ett framtungt projekt då detta 
inte berör hur mycket resurser som används. Klart är i alla fall att de beslut som fattas i början 
har stor påverkan för projektets kommande arbete.  
 
Under konceptfasen formulerar Chief Engineer sin vision om vad projektet skall generera. 
Däremot fattas inga beslut om vilka tekniska lösningar som skall användas förrän de bevisats 
fungera och bidrar till att optimera helheten bättre än de andra alternativen (Ward, 2007). 
SBCE låter deltagarna att kommunicera information som de besitter i de tidiga stegen av 
processen. I stället för att ta beslut som de inte kan vara säkra på kommer vara giltiga senare 
(Liker et al. 1996). Att i ett tidigt skede beakta trade-offs mellan olika alternativ från alla 
avdelningar är viktigt eftersom beslut där gör störst påverkan. Bara det faktum att nästan alla 
koncept tas fram i början, och antalet därefter minskar antalet varefter processen fortsätter 
tyder på ett framtungt arbetssätt enligt Liker et al. (1996).  

4.3.4 Integrating event – länkar samman funktioner 
För att stämma av och kontroller att utvecklingsprocessen går framåt har Toyota något som 
kallas Integrating event. Ett IE beskrivs av Ward et al. (1995) som ett tillfälle då funktioner 
möts över en eller flera modeller och stämmer av mot respektive funktions Engineering 
Checklist. Sobek & Ward (1996) skriver att IE är ett moment för Toyota att kontrollerar sin 
process och sina osäkerheter genom ett antal gates. Typiska exempel på ett IE kan vara då ett 
antal prototypdelar eller komponenter testas att monteras ihop, eller mer abstrakta saker som 
att olika koncept presenters. Vid varje Integrating event minskas osäkerheten eftersom ny 
fakta skall ha tillkommit. Ett IE är således ett tillfälle som kan användas undersöka huruvida 
genomförbarhet har kunnat ha bevisats eller ej. Olika delar av fordonet olika krav på vilken 
osäkerhet som är acceptabel vid olika IE. Alla funktioner skall rapportera vid varje IE, vilket 
också gör det är lättare för ledningen att avgöra projektstatusen. 
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4.3.5 Chief Engineer 
I centrum av Toyotas utvecklingsprocess, med ansvar för en specifik bil eller projekt finns 
Chief Engineer (CE), eller Shusa som han heter på japanska (Sobek, 1997). CE är en viktig 
komponent för SBCE och gör att det fungerar genom att, enligt Sobek & Ward (1996) och 
Sobek et al. (1999): 

• Kontrollera den avsmalnande processen 
• Se till att fler alternativ utforskas  
• Lösa problem mellan funktioner  
• Då det behövs ta beslut om vilket alternativ som skall användas 
 

Han, då bara män enligt Sobek (1997) utsetts till CE, är ansvarig för ett fordons program, men 
fungerar också som representant för kunden och bestämmer vilka trade-offs och prioriteringar 
som skall göras mellan olika tekniska funktioner (på bilen) (Sobek & Ward, 1996; Sobek et 
al. 1999; Liker & Morgan, 2006). CE är inte bara projektledare, utan fungerar också som 
system konstruktör och tar de viktigaste besluten kring konstruktionen i projektet (Sobek, 
1997).  
 
CE är hos Toyota ansvarig för alla projektets faser, från tidigt konceptstadium till inledande 
marknadskampanj (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). Han planerar därför också 
övergripande utvecklingsprocessen, som är olika för alla projekt, och styr den under 
utförandefasen (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999; Liker & Morgan, 2006). Att styra 
processen innefattar också att besluta när koncept eller dylikt kan elimineras, och när mer 
kunskap behöver sökas, vilket typiskt baseras på de analyser och trade-off kurvor som tagits 
fram. CE har således en systemintegrerande funktion och länkar samman såväl olika 
funktioner hos företaget som komponenter och delsystem.  
 
Eftersom CE är den person med störst integrerade funktion i utvecklingsprojektet, tar det 
också lång tid att få fram en ny CE. Några exempel på vad som krävs av en CE är djupa 
tekniska kunskaper om systemen, god marknadskunskaper samt ledaregenskaper (Liker & 
Morgan, 2006). Det är således inte vem som helst som utses till CE, utan bara de mest 
framstående ingenjörerna väljs ut. Enligt Sobek (1997) krävs förutom den breda kunskapen 
nämnd ovan också tre viktiga egenskaper för att bli CE på Toyota: 

• God förståelse för tekniska problem och hur utvecklingsprocessen går till, samt 
mycket goda konstruktörskvalitéer.  

• Ledarskapsförmåga, hur människor hanteras - lyssna, besluta och övertyga. 
• Företagskunskap, hur företaget fungerar, var information finns och hur han ska se till 

att får saker gjorda. 
 
Till sin hjälp har Chief Engineer 5-15 Assistant CEs som även de är ingenjörer allihop, 
utvalda för att i framtiden också kunna bli CE.  En Assistant CE har ofta ansvar för ett större 
delsystem, samt för att följa hur specifika egenskaper hos systemet utvecklas genom 
processen (exempelvis hur vikten hos bil förändras genom projektet). Chief Engineer saknar 
dock formell makt utanför sin egen kärntrupp, där istället respektive functional manager 
ansvarar (Sobek, 1997).  
 
Clark & Fujimoto (1991) beskriver, enligt Sobek (1997), CE som en person vilken 
kombinerar rollen som integratör med “concept champion”. Därför kan CE integrera såväl 
olika delar av företagets funktioner med varandra, samtidigt som CE ser till att kundkraven 
uppfylls i de produkter som utvecklas. Sobek (1997) delar Clark & Fujimotos syn men lägger 
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till att det inte bara ingår uppgiften för CE att se till att koncept som uppfyller kundkraven 
skapas, utan att CE själv är ansvarig för att skapa det koncept som presenteras för ledningen. 
Detta görs via ett dokument som kallas Concept Paper, vilket diskuteras mer under Avsnitt 
4.4.1. Men det är alltså Chief Enginner som konstruerar systemet, sätter övergripande 
dimensioner, anger vilka typer av komponenter som skall användas och hur systemet skall 
byggas upp. CE skapar också den övergripande projektplanen och planerar viktiga datum och 
punkter. Sobek (1997) summerar detta som att CE, till skillnad från en vanlig projektledare, 
inte bara ser till att jobbet blir gjort, utan är också ansvarig för själva utförandet. En 
jämförelse hämtad ur Sobek (1997) av en Chief Engineer på Toyota och en konventionell 
projektledare på Chrysler, kan ses i Tabell 2. 
 
Tabell 2. Jämförelse av en CE på Toyota och en projektledare på Chrysler, Sobek (1997). 
Toyota – Chief Engineer Chrysler - projektledare
Integrerar via en systemkonstruktör (CE) som 
samlar in och bearbetar information från hela 
företaget och marknaden  

Integrerar genom att projektledaren för samman 
specialister och försöker främja en gemensam 
syn och förståelse 

Organiserar och ger stort ansvar men liten 
formell makt till CE 

Organiserar för att ge projektledaren lika mycket 
makt som ansvar 

Gör konstruktion av systemet/produkten till 
projektledarens viktigaste uppgift 

Gör styrning av produktutvecklingsprocessen till 
projektledarens viktigaste uppgift  

4.3.6 Toyotas organisation 
Eftersom mycket av det material som studerats baserar sina resultat på studier och jämförelser 
av Toyotas och andra biltillverkares arbetssätt, kan det vara intressant att också nämna något 
om Toyotas organisation. På den mest övergripande nivån är Toyotas organisation uppdelad i 
ett antal ”vehicle development centers”, eller ”plattformsdivisioner”, vardera med olika 
ansvarsområden (Sobek, 1997 sid 80). Tre av dessa development centers består av bilar med 
framhjulsdrift, bakhjulsdrift, respektive nyttofordon. Ett fjärde sysslar främst med 
komponenter och delsystemutveckling. Dock är inte sådana funktioner som marknad eller 
produktion inräknat bland dessa. 
  
Varje ”development center” uppdelat i form av en matrisorganisation (Sobek & Ward, 1996; 
Ward et al. 1995). Där finns flera Chief Engineer, vardera med ensamt ansvar för en bil, med 
uppgift att samverka och koordinera arbetet med flera functional managers (Figur 12). De 
olika funktionera är design, kaross, chassie, motor och drivlina, samt fordonsutvärdering. 
Dessa funktioner kompletteras av en planeringsfunktion som står för den övergripande 
långsiktiga strategiplaneringen och koordinerar av de övriga funktionerna (Sobek, 1997). 
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Figur 12. Ett av Toyotas Vehicle Development Center, återskapat ur Sobek (1997) 
 
Det är respektive functional manager som tillsammans med CE sätter samman ett team inför 
ett specifikt fordonsprogram. Men det är endast några ingenjörer som tillsammans med CE är 
engagerade i bara en specifik bilmodell. Övriga ingenjörer rapporterar till sin respektive 
functional manager och jobbar aktivt på flera bilmodeller samtidigt (Ward et al. 1995). 

4.4 Kunskapsöverföring och lärande inom SBCE 
Kunskap är makt säger ett ordspråk, ett annat sätt att se på kunskap är som värde (Ward 
2007). Ward (2007) ställer frågan vad som orsakar ett misslyckat projekt? Är det en missad 
deadline, kanske tillverknings- eller kvalitetsproblem, eller att budgeten inte går ihop? Svaret 
är enligt Ward kunskap; nästan alla projekt som inte lyckas beror på att rätt kunskap på rätt 
plats vid rätt tid saknas. Därför håller Ward användbar kunskap som det grundläggande värdet 
vid produktutveckling. Att lagra, överföra och återanvända kunskap, minskar också 
sannolikheten att saker måste uppfinns på nytt (Cleveland, 2006). 
 
En viktig parameter för att lyckas inom produktutveckling är att främja och behålla lärande, 
och däribland att undvika tidigare misstag Sobek (1997). Sobek (1997) hänvisar till studier av 
Wheelwright och Clark (1992) som visar på att framgångsrika företag är de som inte bara 
fokuserar på resultat utan också framhåller lärande som en viktig del. På liknande sätt 
tillskriver Nonaka och Takeuchi (1995), genom Sobek (1997), japanska företags framgång till 
deras förmåga att skapa ny och behålla kunskapen i organisationen, för att sedan 
implementera kunskapen i nya produkter.  

4.4.1 Kunskap och lärande på Toyota 
På Toyota finns ett antal principer för ett ökat lärande i processen. Däribland finns begreppet 
Hansei, vilket betyder ungefär ”tid för reflektion”. Hansei driver i sin tur på nästa begrepp 
Kaizen, vilket fritt kan översättas till ”göra bättre” (Liker & Morgan, 2006). 
 
Det finns många olika typer av kunskap, vanligen skiljs kunskap i implicit och explicit. 
Implicit kunskap benämns ibland tyst kunskap. Den är ofta erfarenhetsbaserad, sådant som 
brukar sägas ”sitta i väggarna” på företaget, som är svår att överföra. Implicit kunskap 
beskrivs ibland också som underförstådd kunskap, som kan tas för givet (Wikipedia, 2008a). 
Explicit kunskap är tydligare och betyder uttryckligen det som sägs eller skrivs, en graf som 
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visar ett resultat från ett test är explicit (Wikipedia, 2008b). Den implicita, tysta kunskapen, 
beskrivs av Morgan & Liker (2006) som det viktigaste konkurrensvapnet samtidigt som den 
är det svåraste att främja och hantera. 
 
På Toyota skall all kommunikation ske explicit (Sobek, 1997). Ett exempel på det är det 
Concept Paper som Chief Engineer formulerar. Detta beskriver CEs vision av det som skall 
konstrueras. Ett Concept Paper för en bil innehåller bland annat nyckelord och fraser som 
fångar karaktären och bilden av bilen, men också bilder och skisser för att förtydliga, samt en 
grov förklaring av systemets uppbyggnad (Ward, 2007) (Sobek, 1997). Till det kommer 
information om den tilltänkta målgruppen och kunder, tillsammans med övergripande 
dimensioner, motorer och växellådskombinationer och andra mål som exempelvis: skall kosta 
mindre än… (Ward, 2007; Sobek, 1997) Det hela rundas av med en kostnad och 
lönsamhetskalkyl samt en summering (Ward, 2007). I Concept Paper handlar det om att göra 
implicit kunskap explicit, så att alla kan ta den till sig. 
 
Men det är inte bara kunskap som kan kategoriseras, Ward (2007) beskriver också tre typer av 
lärande eller sätt att hämta in kunskap på: 

• Integration learning, är den kunskap som hämtas om och från kunder, 
underleverantörer, partners och den miljö i vilket produkten skall användas.  

• Innovation learning, skapar nya möjliga lösningar. 
• Feasibility learning, möjliggör bättre beslut bland de nyskapade lösningarna, vilket 

undviker kostnads- och kvalitetsproblem, eller att projektet drar ut på tiden. 
 
På Toyota arbetas mycket enligt standarder. Som antyddes i början av detta kapitel så kan 
även kunskap standardiseras till en viss nivå. Praktiskt sker detta bland annat genom en 
stegvis utveckling och uppflyttning i leden av ingenjörer. På så sätt vet de ansvariga vad alla 
kan och kan förväntas prestera, dessutom utvärderas alla regelbundet och belönas för de 
tekniska framsteg individen åstadkommit (Morgan & Liker, 2006). Systemet med stegvis 
uppflyttning gör också att chefen blir lärare och mentor, eftersom denne vet mer än de som 
han eller hon är ansvarig för. På detta sätt sprids den tysta, implicita kunskapen genom leden 
på ett effektivt sätt (Morgan & Liker, 2006).  
 
Produktutvecklingen på Toyota har liksom i produktionen infört ett Pull strategi även för 
informationsspridning. Detta baseras på eget ansvar och varje individ är ansvarig för att denne 
har den information som han eller hon behöver, brist på information är inget annat än en 
oacceptabel ursäkt. Med dessa krav i åtanke ser Toyota istället till att design data och Chief 
Engineer finns tillgänglig för dem som behöver söka svar och information. Pull strategin 
maximeras av att så mycket kommunikation som möjligt skall vara i form av skrift, alltså 
explicit, men givetvis bara till den nivån att det anses effektivt (Morgan & Liker 2006). På 
detta sätt kan också antalet möten minimeras, vilka annars tenderar att ge mer information än 
vad folk behöver (Sobek, 1997). På Toyota sker kommunikation i form av dokument på en 
sida (Ward, 2007). Alla viktiga möten och beslut föregås därför av skrivna dokument och 
fokus på mötena är, istället för att dela information, problemlösning (Sobek, 1997). Den som 
inte är med på själva mötet missar givetvis viss information då mötena sällan dokumenteras, 
men har via de dokument som skickas ut i förväg möjlighet att ta del av den mesta av 
informationen ändå (Ward, 2007). 
 
Genom att Toyota kommunicerar hela set med lösningar på samma gång och undviker 
ändringar som ligger utanför setet (stay within sets), kan Toyota reducera antalet och längden 
av varje kommunikationstillfälle (Ward et al. 1995). Detta gör även att behovet av 
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samlokalisering, samt att ingenjörerna fokuserar på ett projekt i taget minskar. På samma sätt 
kan också antalet kontakter med underleverantörer reduceras och Toyota uppnår en enklare 
process för att kommunicera (Ward et al. 1995).  

4.4.2 LAMDA och A3 rapporter 
Även Kennedy (2008) håller kunskap som en nyckel för framgång och han refererar till 
Toyotas arbetssätt som kunskapsbaserad produktutveckling, där kunskap och teknisk expertis 
driver beslutsfattandet enligt Cleveland (2006). Toyotas kunskapsdrivna beslutsfattande skall 
sedan ställas i kontrast till ”den amerikanska beslutsprocessen”, där istället processens 
struktur, förfaranden och kontroll driver beslutsfattandet (Cleveland, 2006). Kennedy, som 
bygger mycket av sitt material från samarbete med Ward, skriver att Toyotas sätt att fånga 
och återanvända kunskap är grunden i Toyotas utvecklingssystem. Utifrån Toyotas sätt att 
fånga kunskap har Kennedy (2008) tagit fram en modell som kallas LAMDA för att 
representera Toyotas standardiserade inlärningsprocess (Figur 13). 
 

Learning 

Process
Learning
Process

LAMDA
Objective first-hand 
study of the situation.

Get to the true 
root cause.

Concisely and 
visually 
communicate the 
situation.

Reach consensus on 
the problem, the 
cause(s) and the 
action(s) to be taken.

Act quickly and look 
for satisfactory 
results.

 
Figur 13. LAMDA, från Kennedy (2008) 
 
LAMDA går enligt Kennedy (2008) ut på att: 

• Look - studera situationen 
• Ask - ta reda på roten till orsaken  
• Model - kortfattat och visuellt förmedla situationen  
• Discuss - Nå samstämmighet i vad som är orsaken och hur problemet skall hanteras  
• Act - handla och leta efter tillfredställande resultat  

 
Även Ward 2007 har en liknande uppställning som går under benämningen Value Creating 
Cycle. Denna är uppdelad i sex steg: Observe, Invent, Test, Abstract, Connect to theory och 
Teach. Det viktigaste att komma ihåg för att lyckas, är att cirkeln måste slutas, alla bitar måste 
finnas med (Ward 2007). 
 
Men LAMDA representerar bara halva systemet, för att sprida och återanvända kunskapen 
finns andra metoder. Toyota har ett antal metoder och tillvägagångssätt för att uppnå effektiv 
kommunikation. Det är inte troligt att några går att knyta specifikt till SBCE, men de som 
presenteras nedan har i alla fall uppkommit i samband med att texter om SBCE eller Lean 
studerats. Ward (2007) skriver att effektiv kommunikation på Toyota sker genom att: 
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• Använda delvis standardiserade ensidesdokument, så kallade semi-standard one page 
formats. Det finns flera sorter och den viktigaste sorten av one page är trade-off kurvor, en 
annan kallas one page problem-solving sheets eller A3 rapporter. 

• Fokusera på viktiga fakta och logik 
• Använd lagom med ord och siffror, men fokusera på visuell kommunikation, grafer och 

bilder! 
• Förbereda och utföra möten effektivt, använda möten för att lösa problem, konflikter och 

oklarheter.  
 
En A3 rapport är strukturerad för att visualisera LAMDA (Kennedy, 2008). Dispositionen 
över A3 arket fördelas enligt Kennedy (2008) som i Figur 14.  
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Figur 14. Disposition av ett A3 dokument, översatt ur Kennedy (2008) 
 
Tillsammans utgör LAMDA (modellen för att inhämta kunskap) och A3 rapporter 
(dokumenten att sprida och dokumentera kunskap) grunden för Toyotas kunskapsbaserade 
produktutveckling (Kennedy, 2008).  

4.4.3 PDCA på Toyota 
Toyota är en lärande organisation, de tillämpar LAMDA och A3 rapporter, men det finns flera 
system och metoder som också bidrar vid Toyotas produktutveckling (Kennedy, 2008). Det 
mesta som ändras eller utvecklas på Toyota, görs i fyra steg (Kennedy, 2008). Även om det 
gäller att åtgärda ett problem, att en möjlighet setts eller ett behov av att söka ny kunskap 
uppstätt, utförs arbetet enligt den teoretiska metoden PDCA (Kennedy, 2008). PDCA står för:   

• Plan, identifiera och analysera ett problem eller möjlighet, samt föreslå förändring 
• Do, testa lösningen/förändringen  
• Check, studera och utvärdera lösningen/förändringen 
• Act, implementera och standardisera lösningen och återgå till Plan fasen, alternativt 

om förändringen inte får önskad effekt gå tillbaka till Plan fasen direkt 
 
Det kan också skrivas som Learn, Try, Validate och Standardize (Kennedy, 2008). Metoden 
kan beskrivas som en fyrstegsmodell för att genomföra en förändring. Kennedy (2008) skriver 
att det är PDCA modellen som är grunden i Toyotas kunskapsflöde. Plan och Do-fasen 
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uppfylls med hjälp av LAMDA och A3’s. Check och Act realiseras genom att standardisera 
och återanvända kunskap i framtida projekt (Figur 15).  
 

Identifiera behov
- Problem
- Möjlighet
- Kunskap

PDCA
Learning 
Process

Dokumentera,
diskutera

A3
Rapporter

Generalisera,
standardisera

Återanvänd i 
kommande
projekt

IELär

 
Figur 15. Kunskapsflöde på Toyota, översatt ur Kennedy (2008) 
 
Det sista steget IE – Integraing event, har redan diskuterats under Avsnitt 4.3.4. För steg tre 
använder Toyota ett verktyg som redan omnämnts, nämligen Engineering Checklists. 
Engineering Checklists är en standardisering av det Toyota lärt sig under de första två stegen i 
Figur 15, och ett stöd för de beslut som fattas i det aktuella eller kommande projektet 
(Kennedy, 2008).   

4.4.4 Engineering Checklists 
Engineering Checklists (ECL) beskrivs av Sobek & Ward (1996) som ett dokument vilket 
beskriver ett design space. Det är samtidigt ett verktyg som minskar kommunikationsbehovet 
och tiden för genomförande av exempelvis möten, något som också leder till minskat behov 
av samlokalisering (Sobek & Ward, 1996). Alla ECL skapas av respektive avdelning och 
innehåller information om vad som är genomförbart, exempelvis vad som är möjligt att 
tillverka och skall uppdateras inför varje nytt projekt (Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 
1999). I uppdateringen ingår bland annat detaljerad information och definition av lämpliga 
set, funktionalitet och tillverkningsbarhet, externa lagar och regler, konstruktionsstandarder, 
analys av ”effektivitet” av dagens lösningar, experiment och analyser, samt erfarenheter 
(Sobek & Ward 1996). I en ECL skall det också definieras vilka delar och komponenter som 
interagerar med varandra. Liker (2006) sammanfattar Engineering Checklists som ett verktyg 
vilket: 

• Utgör riktlinjer för nya konstruktioner 
• Hjälper till att höja kvalitén hos produkter 
• Reducera variationer hos produkter 
• Assisterar vid standardisering 
• Förbättrar tillverkningsbarheten 

  
Förutom ovanstående punkter skriver Sobek & Ward (1996) att ECL också kan användas som 
stöd då avdelningar möts över en modell och stämmer konstruktionen. ECL uppdateras under 
och inför varje nytt projekt och utgör en explicit definition över vad som är genomförbart, ur 
den för ECLen ansvarige ingenjörens synvinkel (Sobek & Ward, 1996). Inför varje projekt 
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kan de också skickas till andra avdelningar för att uppdatera dem om vad som blivit möjligt 
sedan föregående projekt. Eller som det beskrivs av en ingenjör i Sobek & Ward (1996): ”När 
vi lämnar över vår ECL lämnar vi vidare vår samlade kunskap.” 

4.4.5 Kunskap och produkter på Toyota 
Kunskap och SBCE är således inte samma sak, men de är starkt kopplade till varandra i det 
system som utgör Toytas utvecklingsprocess. Bland annat skriver Sobek et al. (1999): ”The 
SBCE principle, along with Toyota’s principles for integrating systems and cultivating 
knowledge, appear to form the basis for Toyota’s exceptional vehicle development 
capability.”  
 
Kennedy (2008) ser Toyotas förmåga att lära som en väldigt viktig del i Toyotas 
utvecklingsprocess, en process som Kennedy skiljer i två delar; kunskap och produkt. 
Kunskap skapas i linjeorganisationen, hos respektive funktion och ägs av en functional 
manager. Produkten skapas i projekt och ägs av en Chief Engineer. Därför menar Kennedy att 
det också finns två värdeflöden att studera; kunskap och produkten (Figur 16).  

 
Figur 16. Kunskaps och Produktflöde, anpassad från Kennedy (2008) 
 
I denna modell förs kunskap över från ett projekt till ett annat. Vid ett Integraing events skall 
ny kunskap ha tagits fram för att rätt beslut skall kunna fattas. Detta sker exempelvis via 
LAMDA och PDCA metoder. Kunskapen visualiseras med hjälp av trade-off kurvor, och 
dokumenteras i A3 rapporter. Därefter standardiseras kunskapen i Engineering Checklists och 
förs tillbaka i linjeorganisationen för att kunna återanvändas i nya projekt (Kennedy 33).  

4.5 Tester, utvärderingar och visualisering kopplat till SBCE 
Flera verktyg som delvis bidrar till att både sprida och visualisera kunskap redan presenterats. 
Exempel på dessa var beslutsmatriser, A3 rapporter, Engineering Checklists och Chief 
Engineers Concept paper.  Att visualisera och sprida kunskap är två begrepp som går hand i 
hand, då det ena skall leda fram till det andra. Nedan följer en lite mer ingående beskrivning 
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av hur Toyota jobbar med praktiskt med att ta fram och visualisera/representera ny kunskap, 
samt om hur de resonerar kring val av de lösningsförslag som tagits fram.  

4.5.1 Tester på Toyota 
Toyota jobbar mycket med tester och prototyper för att optimera och fastställa 
genomförbarhet innan de beslutar sig för en lösning. Toyota bygger flera prototyper för att 
undersöka trade-offs mellan olika hel och delsystem (Sobek & Ward, 1996). Ett av de 
viktigaste verktygen Toyota har till sin hjälp för att visa och sprida dessa resultat och den 
kunskap som tagits fram är därför trade-off kurvor (Ward, 2007). Trade-off kurvor utgörs i 
Toyotas fall av oftast av grafiska kurvor som visar vad som är möjligt och ger därigenom 
vägledning till vad som bör väljas. Det är den enklaste formen av resultat representerat i 
tydliga visuella medel (Ward, 2007). 
 
I sin strävan att alltid bli bättre och optimera helheten hos sina produkter jobbar Toyota inte 
bara med tester, utan också mycket med att testa gränser (Sobek & Ward, 1996). Detta 
innebär till exempel att Toyota inte bara testar en komponent för att säkerställa att den 
fungerar och uppfyller de ställda kraven, utan att de testar tills att den havererar. Detta gör att 
Toyota kan identifiera vilka begränsningar som finns hos det aktuella systemet eftersom det är 
testat detta tills det gått sönder! Ward (2007) kallar denna princip för test aggresively och 
menar att testet förutom att eventuellt bekräfta att produkten fungerar också hjälper till att 
hitta de punkter Toyota måste förbättra för att göra produkten ännu mindre sannolik att gå 
sönder. Enligt Ward går det inte att hålla testa alla delar för att helt säkerställa kvalitet, eller 
hållbarhet för en hel produkts användningstid. Istället testar Toyota tills systemet havererar 
och tar därefter ställning till om det behöver göras bättre (Ward, 2007).  
 
Att utföra tester är också ett sätt att filtrera bland de lösningar som föreslagits. Toyota söker 
och identifierar när systemet fallerar, men kan också filtrera bort lösningsförslag genom att 
integrera olika delsystem. De kan därefter eliminera de lösningar som inte passar med 
varandra, kundens behov eller på grund av konkurrenter på marknaden (Ward, 2007). Enligt 
Ward (2007) skall man försöka testa så mycket som möjligt tidigt i processen när det är 
billigt. Vidare skriver Ward (2007) att utvärdera skall ske i fyra faser: 
• Quick and dirty testes, då analytiska modeller eller simuleringar används för att snabbt 

eliminera svaga koncept. 
• Korta, tidiga fältprov med prototyper för att identifiera oväntade brister. 
• Systematisk utvärdering för att ta fram trade-off kurvor för att vägleda 

optimeringsprocessen och förebygga brister i kommande fältprover. 
• Operational stress tests görs för att testa hur väl simuleringar efterliknar verkligheten, 

samt för att identifiera förväntade problem, något som utförs på hela system. 
 
Men inga tester kan förutse alla problem och därför ska tester utföras tills det går sönder för 
att därigenom kunna förbättra systemet, och indirekt trade-off kurvorna. I anslutning till detta 
diskuterar Ward (2007) vikten av att se till flera lösningar, men också hur lösningar som bara 
fungerar för speciella fall bör elimineras. Kvar att behålla är då de lösningar som fungerar för 
alla fall. De lösningar som är tillräckligt robusta kan i så fall komma att utgöra grundelement i 
alla system som konstruerats framöver.  
 
Två andra bra skäl till att eliminera koncept beskrivs av Ward (2007): 

• Det redan finns tillräckligt många andra lönsamma, välbeprövade lösningar som klarar 
uppgiften bättre. Kan exempelvis göras med hjälp av beslutsmatriser (Figur 9). 
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• Konceptet i fråga är uppenbart bristfälligt. Att snabbt och billigt visa brister i ett 
koncept kan exempelvis göras med simuleringar, FMEA, eller enkla prototyper.  

 
Toyota är på flera sätt konservativa och försöker alltid studera en process eller teknik 
grundligt, för att därefter utveckla en standard innan de väljer att använda den. Detta kan 
sättas i relation till många andra företag, och Sobek (1997) som jämfört Toyota och Chrysler 
har kommit fram till att Chrysler är mycket mer benägna att ta en risk att satsa på en teknik 
innan de helt fastslagit att den fungerar. Detta i hopp om att alltid ligga i framkant vad gäller 
teknisk innovation. Att fördröja beslut och öka kunskapen om koncept och systemen tillåter i 
större grad att gränser testas, samtidigt som risker minskas eftersom projektet samtidigt kan 
öka kunskapen om vad kunden egentligen vill ha (Ward et al. 1995). 
 
Enligt Sobek & Ward (1996) jobbar Toyota med att testa gränser i form av radikala lösningar, 
men har också alltid en konservativ backup om de radikala lösningarna inte visar sig fungera, 
eller projektet når ett läge i projektet där man är tvungen att fatta beslut. I början av projektet 
definieras också ett design space. När detta väl är gjort är det inte tillåtet att röra sig utanför 
ramarna för de definierade seten eftersom detta då kan påverka andra funktioner i projektet. 
Detta ”arbetssätt” kallas ofta robust design, vilket tillåter Toyota att testa gränser bara det 
ligger inom definition för seten.  

4.5.2 Trade-off kurvor 
Ett typiskt test för representation i en trade-off kurva kan hastigheten hos ett fordon, ställt mot 
den momentana bränsleförbrukningen hos bilen. Alltså två parametrar som tillsammans 
hjälper färddatorn i en vanlig bil att beräkna hur långt en tank kommer räcka vid den aktuella 
hastigheten, som i Figur 17.  

 
Figur 17. Körsträcka per gallon vid olika hastigheter, för tre motoralternativ. Originalbild från 
trailerboats.com (2008) 
 
I fallet från Figur 17 är det ganska uppenbart att förbrukningen för olika hastigheter kartläggs. 
Men ibland Toyota gör det för alla fall, och nöjer sig inte med att konstatera att en 320 hp 
motor kommer omkring tre miles per gallon vid 40 miles per hour, utan tar fram hela kurvan. 
Sällan eller aldrig provar Toyota endast ett alternativ. ”Don’t capture points, capture sets!” 
det är SBCE-tänkande enligt Kennedy (2008). 
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De största användningsområdena för en trade-off kurva är enligt Ward (2007): 
• En guide för att hitta en bra design - ta först fram trade-off kurvan så blir 

detaljkonstruerandet enklare. 
• Ett hjälpmedel att förstå, minnas och träna - inte som konstruktionsregler, om någon 

kan överbevisa en kurva – bra! 
• Som utvärderingsunderlag av underleverantörer och deras löften, samt till stöd vid 

förhandlingar med underleverantörer. 
• Som hjälp för att uppnå Six-sigma kvalitet - det kan inte testas fram praktiskt, utan 

måste konstrueras in, vilket trade-off kurvor ska hjälpa till med. 
 
Kennedy (2008) skriver att trade-off kurvor är Toyotas främsta verktyg för att: 

• Förstå 
• Kommunicera och förhandla mellan specialfall och funktioner 
• Träna nya ingenjörer 
• Fånga kunskap 
• Förhandla och kommunicera mellan kund och leverantör 
• Guida design utvärderingar 
• Kommunicera mellan utvecklare och ledare 
• Bygga in kvalité i produkten 

 
Ward (2007) skriver att efter trade-off kurvorna har skapats summeras de viktigaste punkterna 
i Engineering Checklists, att ta med till exempelvis en konstruktionsgenomgång eller ett 
Integrating Event.  
 
En annan variant av trade-off kurvor kallas limit curves. Dessa ser till utseendet ut som en 
trade-off kurva, med ett antal punkter från olika tester inritade. Som regel har dock en 
skiljelinje konstruerats i grafen, vilken markerar två sidor av tillåtna respektive oacceptabla 
testresultat för det aktuella systemet (Kennedy, 2008).  

4.5.3 Andra visuella metoder på Toyota 
Även i fallet visualisering av kunskap identifierades ett antal andra dokument och verktyg 
som stöd, bland annat för att jobba med visualisering av olika typer av resultat eller 
projektplaner. Exempel på detta är Obeya, vilket betyder ungefär stort rum på japanska. 
Obeya kan beskrivas som ett projektrum att samla information med syfte att öka 
kommunikationen mellan olika funktioner. Ett annat är enligt Liker & Morgan (2006), Hoshin 
Kanri – vilket torde vara en visuell nedbrytning av företagsmål i uppgifter på arbetsnivå. I 
SBCE processen ingår enligt Sobek (1996) Kentouzu – eller på engelska ”investigation 
drawings”, och K4, Kozokeikaku – ”design structure plan” vilket är dokument för att 
visualisera produkters uppbyggnad och utseenden. 

4.6 Innovation och SBCE 
Innovation är ett otroligt brett och omskrivet ämne. En beskrivning av innovation lyder: 
”Innovation innebär att skapa kreativa nya lösningar och att utnyttja dessa i produkter som 
kommersialiseras” (Johannesson et al. 2004). SBCE och innovation ansågs inte ha någon 
specifik koppling eller tydliga sammanhang. Visserligen diskuterades tidigare av exempelvis 
Morgan & Liker (2006) hur standardisering skulle hjälpa att höja innovationsgraden, men 
detta är som sagt inte specifikt för SBCE. Sobek et al. (1996) antydde dock att lösa och breda 
constrains (begränsningar) i början skulle bidra till att fler lösningar genererades. I Ward et al. 
(1995) diskuteras bland annat hur antalet constrains varierade mellan Toyotas olika 



Rickard Andersson  December 2008 
 

   40 
 

underleverantörer. Detta berodde på hur mogen relation Toyota och underleverantören hade 
och kunde delas in i tre steg; ”partnership”, ”mature” och ”parental”, där den första ofta helt 
saknar constrains, och till och med är med vid uppgiftsspecificeringen, medan den sistnämnda 
får ett stort antal constrains, det vill säga en väldefinierad uppgift.  
 
Det framstår som att innovation är något underförstått som ingår under vissa faser av 
utvecklingsprocessen, gissningsvis mest förekommande då konceptförslagen som bildar seten 
formuleras. På samma sätt kan det kanske också antas att innovationsgraden eventuellt 
minskar under arbetets gång, till exempel eftersom det inte är tillåtet att röra sig utanför 
design space efter att detta fastslagits.  

4.7 Scrum, mjukvaruutveckling och SBCE 
Scrum är en iterativ process för mjukvaruutveckling som ofta kopplas samman med Agile 
systemutveckling (Wikipedia, 2008c). Vad gäller denna punkt om Scrum och övrig 
mjukvaruutveckling hittades väldigt lite material, och inga direkta kopplingar alls i de 
databaser som genomsöktes. Det konstateras således enadst att Scrum ingår som ett 
delmoment inom Agile systemutveckling och jobbar med korta iterationer även om arbete 
med flera spår tycktes kunna utföras parallellt.  
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5. SBCE vs Point-based produktutveckling 
Efter att litteratur om SBCE respektive traditionell (Point-based) produktutveckling 
sammanställts, bör även en jämförelse av de båda göras. I följande Kapitel 5 görs därför 
inledningsvis en jämförelse av SBCE och Point-based produktutveckling hämtad ur 
litteraturen. Därefter presenteras potentiella för- och nackdelar kring SBCE, avslutningsvis 
sammanfattas litteraturens argument för SBCE lämpar sig mer och mindre bra. 

5.1 Skillnader 
För att beskriva några av de skillnader som finns mellan SBCE och Point-based 
produktutveckling används tre källor. Kennedy (2008) är den förste av de tre. Han menar att 
skillnader finns, bland annat i det antal koncept som övervägs, men också hur valet av 
koncept sker. De främsta skillnaderna har Kennedy (2008) sammanfattat och illustrerat i Figur 
18, dock här i en fritt översatt version. 

Traditionell produktutveckling

Få koncept

Iterera vid behov

Konstruera
TestaVälj

Set-Based Concurrent Engineering

Utvärdera många koncept.
Addera kunskap.

Kombinera på olika sätt.
Eliminera svaga alternativ.

Konvergera till det optimala.

 
Figur 18. Traditionell produktutveckling jämfört med SBCE, återskapat från Kennedy (2008) 

 
I Figur 18, beskriver Kennedy (2008) bland annat hur SBCE använder många fler koncept än 
Point-based. En annan tydlig skillnad är när valet av slutligt koncept sker, samt hur SBCE 
konvergerar, snarare än itererar till det optimala. 
 
En annan som jämfört Point-based och SBCE processer är Sobek (1997) (Tabell 3). Här står 
att Point-based produktutveckling som regel endast kommunicerar och arbetar med en idé. 
Denna tabell saknar dock samma tids- eller ordningsperspektiv som Kennedys beskrivning 
från Figur 18, men det kan antas att ordningsföljden är som rubrikerna presenteras, alltså att 
en lösning väljs ut tidigt. 
 
Tabell 3. Point-based och SBCE produktutvecklingsprocesser, översatt ur Sobek (1999) 

 Point-based SBCE 
Söka, hur söker vi 
lösningsförslag 

Iterera existerande lösningar. 
Brainstorma nya idéer 

Definiera lösningsrymd  

Kommunikation, vilka idéer 
skall kommuniceras 

Kommunicera bästa idén Kommunicera set av möjliga 
lösningar 

Integrera, hur skall vi integrera Skicka runt lösningen till Leta skärningspunkter 
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Specifika jämförelser av SBCE och Point-based är dock inte så vanliga. Istället är det vanligt 
är att en beskrivning och jämförelse görs av två hela företags arbetsprocesser, snarare än deras 
produktutvecklingsprocesser. Kennedy (2008) gör även en sådan jämförelse, men i Tabell 4 
har endast de aspekter som rör produktutvecklingsprocessen tagits med och översatts. Av 
Kennedys sammanfattning framgår att Toyota tillämpar principen testa först, konstruera 
sedan, medan traditionella processer konstruerar först och testar efteråt. 
 
Tabell 4. Traditionell produktutveckling jämfört med Toyotas process, anpassat ur Kennedy (2008) 

 

5.2 Potentiella för- och nackdelar med SBCE 
Med denna av litteraturen sammanfattande beskrivning kan nästa fråga ställas: vilka för- 
respektive nackdelar som finns med en SBCE och en Point-based process. Det finns många 
som uttalat sig i denna fråga.  En av den vanligast ansedda fördelen med SBCE gäller 
omarbete och hämtas bland annat ur: 

• Ballard (2000), som bland annat menar att SBCE sannolikt minskar antalet ”negativa 
iterationer”. 

systemet kollegor i konstruktionsgruppen 
för kritik och förslag 

Välj, hur bedöms vilken som är 
bästa idén 

Utveckla formella mallar för att 
identifiera bästa konceptval. 
Gör prototyper för att verifiera 
att lösningen fungerar 

Arbeta på konstruktioner 
parallellt tills det inte är värt att 
fortsätta. 
Använd billiga tester för att 
eliminera dåliga lösningar  

Optimera, hur optimerar vi 
konstruktionen 

Analysera och testa 
konstruktion. 
Modifiera efter behov för att nå 
mål eller öka prestanda 

(samma som föregående) 

Specificera, hur begränsar vi 
andra genom vår konstruktion 

Maximera antalet 
begränsningar för att säkra att 
funktioner och gränssnitt passar 
samman 

Använd minsta möjliga antalet 
specifikationer för att tillåta 
justeringar från alla parter 

Riskhantering, hur minskar vi 
risken att fel lösning väljs 

Upprätta ”kanaler” för feedback. 
Kommunicera ofta. 
Svara snabbt mot ändringar 

Fastslå genomförbarhet innan 
beslut fattas. 
Utveckla innovativa och 
konservativa lösningar parallellt. 
Sök robusta lösningar. 

Omarbete, hur minimerar vi 
risken att vi tvingas omarbeta 
pga felaktig information 

(samma som föregående) Stanna inom de definitioner 
(begränsningar) som satts upp 

Ledning, hur kontolleras 
processen 

Gå igenom och hantera 
information vid 
övergångspunkter 

Hantera osäkerhet vid gates 

 Traditionell Toyota 
Produktspecifikationer Specificera så tidigt som 

möjligt. 
Övergripande mål i början. 
Detaljer kommer med tiden.  

Konstruktionsbeslut Tas så fort som möjligt Fördröj så länge som möjligt 
Test Som regel efter konstruktion, för 

att identifiera vad som behöver 
förbättras 

Som regel före konstruktion, för 
att identifiera bästa lösningen 

Sammanfattning Konstruera – sen testa Testa – sen konstruera 
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• Sobek (1996), som framhåller att risken för att konstruktioner görs ogiltiga av beslut 
kring interagerade komponenter minimeras med SBCE.  

• Ward et al. (1995), som skriver att SBCE skapar en pålitlig och effektiv 
kommunikation, där beslut inte blir ogiltiga så länge man håller sig inom de 
definierade ramarna.  

 
Ward et al. (1995) anger ytterligare om ett antal potentiella fördelar med SBCE. Bland annat 
skall SBCE kunna leda till ett reducerat antal möten eftersom funktioner slipper kommunicera 
ändringar på samma sätt som i en Point-based process. Eftersom funktioner på varje möte 
skall kommunicera och informera om hela set av konstruktioner eller lösningar, kan arbetet 
också bedrivas mer oberoende av varandra. 
 
Ward et al. (1995) menar också att SBCE inte fördröjer att arbetet påbörjas eftersom 
inblandade inte behöver vänta på eller är beroende av information från andra funktioner. Detta 
motsägs dock delvis av Terwiesch et al. (2002) som menar att en SBCE process i vissa fall av 
för få begräsningar eller specifikationer kan skapa ett fenomen de kallar ”starvation”. 
Fenomenet uppkommer då funktioner som arbetar intensivt i projektets första faser endast 
fattar beslut de vet kommer att vara giltig för hela processen. Därför är informationen helt 
enkelt inte blir tillräckligt omfattande för att andra funktioner skall kunna påbörja eller 
fortsätta sitt arbete. Detta fenomen kan emellertid upphävas genom att tillämpa en metod 
Terwiesch et al. (2002) kallar ”duplication”. Då kommunicerar de involverade funktionerna 
tidigt information om alla deras möjliga utkomster/konstruktioner, varpå de andra funktion-
erna kan skapa en lösning för varje fall, något liknande SBCE. Givetvis finns för- och 
nackdelar med dessa sätt att hantera problemet, men huruvida SBCE är att föredra eller ej 
diskuteras vidare under nästkommande Avsnitt 5.3.  
 
Ward et al. (1995) menar också att SBCE på ett bättre sätt främjar en lärande process. Genom 
att utforska flera lösningsförslag kan konstruktörer på ett bättre sätt förstå vilka möjligheter 
som finns, samtidigt som de faktiskt lär sig mer genom att studera flera konstruktioner 
grundligt. Genom att studera flera lösningar söker man automatiskt också efter den bästa 
konstruktionen som optimerar helheten på ett bättre sätt (Ward et al. 1995). Denna syn delas 
också av Sobek (1997) som skriver att det finns ett antal logiska för- och nackdelar med 
SBCE respektive Point-based produktutveckling. Sobek menar att genom att studera fler 
lösningar får individen också en bättre förståelse för vad som utgör ett design space. Något 
som gör att denne indirekt också lär sig att konstruera kreativa och robusta system på kortare 
tid. Individen tvingas att förstå trade-offs mellan alternativ, snarare än att utföra en 
konventionell förstudie. För att uppnå samma nivå av lärande skulle en Point-based process 
menar Sobek (1997) att det skulle krävas väsentligt fler iterationer och mer tid. En annan 
potentiell fördel är att SBCE förhindrar att konstruktörer låser fast sig vid en idé innan man 
förstått alla aspekter som är viktiga att beakta. Point-based löper större risk att para ihop sub-
optimerade delsystem.  
 
Sobek (1997) skriver också om fenomenet med att andra interagerande lösningar görs 
ogiltiga. Något som enligt Sobek (1997) är en konsekvens av att konstruktörer hela tiden 
tvingas kommunicera och analysera ofärdiga konstruktioner och vet inte vilka problem som 
kan dyka upp. SBCE hanterar dessa potentiella risker som uppkommer i en parallell process 
genom att arbeta med set av lösningar. Men det kräver givetvis att alla funktioner håller sig 
inom de ramar som definierats. Point-based, å andra sidan, hanterar endast dessa risker genom 
att minska skadeverkningarna från eventuellt omarbete genom att krympa 
kommunikationscyklerna Sobek (1997). 
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Sobek (1997) skriver vidare att SBCE automatiskt utgör en grund för kommunikation. Genom 
att kommunicera lösningsförslag och design space, ökas den faktiska kommunikationen utan 
att nödvändigtvis tiden för själva mötet ökar. Där finns enligt Sobek ett övertag jämfört med 
Point-based, som tvingas nyttja en ökad, mer frekvent kommunikation med flera personer 
inblandade för att uppnå samma innehållsrika kommunikation. SBCE främjar också en 
öppnare kommunikation.  Alternativ och förslag presenteras, snarare än att konstruktörer 
fastnar i en situation där de tvingas försvara den bästa, och enda lösningen de presenterar. 
SBCE låter också konstruktörerna att förstå vilka möjligheter som finns innan beslut fattas för 
ett alternativ, något som inte garanteras i ett Point-based system. Kritiska beslut tas med mer 
data och kunskap, feasibility before commitment. Kostnaderna i de tidiga stadierna betalar 
förhoppningsvis för sig genom att minimera antalet sena ändringar (Sobek, 1997). 
 
Ward et al. (1995) skriver inte om så många potentiella nackdelar med SBCE, men nämner 
ändå att SBCE kan bli en ursäkt för dåligt beslutsfattande och ”imprecision” som slösar både 
tid och pengar. Detta rör speciellt implementeringen av SBCE på ett företag eftersom det inte 
finns någon beskriven metod om hur SBCE går till praktiskt. Således avslutar Ward et al. 
(1995) att ”det som är rätt på Toyota, kanske inte är rätt på nästa ställe…” Detta leder också 
in på nästa Avsnitt 5.3, som resonerar kring när SBCE är lämpligt att tillämpa. 

5.3 När ska man, och när ska man inte tillämpa SBCE? 
Efter föregående beskrivning av för- och nackdelar med SBCE, presenteras nedan några av 
litteraturens beskrivningar över vilka typer av projekt eller situationer då SBCE respektive 
Point-based produktutveckling bör tillämpas.  
 
Ward et al. (1995) skriver att det naturligtvis kan bli kostsamt att bedriva SBCE i vissa 
situationer. Det kan exempelvis argumenteras att SBCE processen är obeslutsam och därför 
långsammare. Eller att SBCE kräver större disciplin och djupare kunskap för att fungera, 
vilket alla organisationer kanske inte har. Då är Point-based mera rakt på, kräver mindre 
omdöme och förutseende, samtidigt som det är lättare att följa processen (Ward et al. 1995).  
 
Liker et al. (1996), samt Sobek (1997) skriver att: 

• SBCE är lämpligare vid starkt interagerande och komplexa system. Komplexa system 
har många variabler som begränsar systemet vilket gör det svårt att förutsäga hur 
interaktioner kommer att påverka varandra. 

• SBCE processen har fördelar i projekt där det är viktigt att snabbt bygga ny kunskap. 
Till exempel i föränderliga miljöer om vilket lite kunskap finns, och problemet inte 
väldefinierat. SBCE skapar då kunskap fortare och är flexiblare än Point-based. 

• SBCE kan också med fördel användas då rum finns att testa lösningar. 
• SBCE är lämpligare i en concurrent, eller samverkande, process. 

 
Vidare fortsätter Liker et al. (1996) och Sobek (1997) att: 

• Point-based är lämpat för relativt enkla system, med få krav och relativt oberoende 
delsystem; kan man ställa få krav och ändå hitta en lösning som fungerar, varför skall 
man då investera i att konstruera många alternativ? 

• Point-based är bra för stabila miljöer där mycket kunskap redan finns. Då är det lättare 
att utvärdera vilket som verkligen är det bästa förslaget.  

• Point-based bör användas då det inte finns möjlighet att testa nya lösningar 
• Point-based är lämpligare för en sekventiell produktutvecklingsprocess. 
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Sobek (1997) adderar dessutom att Point-based är lämpligare när det krävs att formella och 
komplexa modeller behövs för att fatta beslut. Detta medan SBCE är mer lämpligt i 
situationer där beslut kan fattas med hjälp av okomplicerade modeller, eller intuitionen hos 
konstruktörerna. Vidare säger Sobek (1997) att den stora paradigmen i sammanhanget är att i 
komplexa, eller osäkra situationer, tenderar de konstruktörer han studerat i Amerika att ta ett 
Point-based angreppssätt, i tron att detta förenklar problemet. 
 
Några som försökt utarbeta en universalmodell för att välja mellan en SBCE och ett Point-
based angreppssätt är Terwiesch et al. (2002) (Figur 19). Författarna till denna artikel 
fokuserar speciellt på hur osäkerhet, eller preliminär information, bör hanteras och arbetas 
med i ett utvecklingsprojekt. 

 
Figur 19. Modell för val mellan SBCE och Point-based, anpassad från Terwiesch et al. (2002). 
 
I modellen från Figur 19, ses bland annat att Terwiesch et al. (2002), till skillnad från 
föregående författare, rekommenderar att i situationer som är svåra att förstå, eller tvetydiga 
(ambiguous) bör ett iterativt angreppssätt antas. Detta dock förutsatt att de variabler som styr 
interaktionerna mellan olika system är okända. Författarna resonerar då att 
konstruktionsändringar sannolikt kommer resultera i stora kostnader och menar att arbeta i set 
inte då är lämpligt.    
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6. SBCE och Scania 
Under examensarbetets gång genomfördes tre intervjuliknande, formellare samtal, med syfte 
att ta reda på om ett SBCE arbetssätt används ute i Scanias organisation idag. Det visade sig 
emellertid svårt att hitta spår av att SBCE användes. Därför presenteras under kommande 
kapitel utvalda delar av intervjuresultaten som handlar om konceptval, Scanias olika 
projekttyper och hur de intervjuade upplever att Scania  jobbar med kunskapsåterföring. 

6.1 Om SBCE och intervjuerna 
Samtalen var initialt tänkta att utgå från den intervjuguide som beskrivs kort under Avsnitt 
2.3, samt finns att se som Bilaga 3, SBCE Intervjuguide. Det visade sig emellertid svårt att 
nyttja denna intervjuguide fullt ut, då ingen av de intervjuade kunde minnas situationer som 
tydde på att SBCE används i Scanias dagliga organisation. Alla intervjuade påpekade att det 
säkert är möjligt att något liknande finns, men namnet eller termen Set Based Concurrent 
Engineering var endast en av tre som tidigare hört talas om. Det skall också nämnas att denna 
person sitter med i den grupp på Scania vid vilket examensarbetet utförts, om än utan särskild 
koppling till examensarbetet i sig. Intervjupersonen har dock tidigare arbetat med att 
utvecklingsarbete i form av provriggar på Scania. De andra två respondenterna, vilka har 
jobbat som chef på Scanias projektkontor, respektive chef för transmissionsavdelningen, 
kunde inte efter en introduktion av begreppet SBCE minnas några fall där de arbetat efter 
något liknande SBCE principer under sin tid på Scania. Däremot kunde examensarbetaren via 
de tre respondenterna skaffa en bättre bild av hur Scania faktiskt arbetar i projekt, med 
koncept och konceptval, samt återanvändning av kunskap, vilket presenteras under 
kommande Avsnitt av Kapitel 6. 

6.2 Om koncept och konceptval 
I allmänhet konstaterades via respondenterna att man ofta vill välja lösning fort, det vill säga 
att plocka ut och undersöka det som verkar mest lovande. Initialt utvärderas ett antal lösningar 
och idéer, men så fort det börjar bli lite större insats så vill man oftast bara fortsätta med en 
idé säger de tillfrågade. ”Har vi väl bestämt något kör vi ofta det tills slutet, det är sällsynt att 
projekt stängs av, men detta har vi blivit lite bättre på idag” säger en av de intervjuade.  
 
Som grund för de val som sker kring en konstruktion används ofta den produktspecifikation 
som tagits fram i inledningen av projektet. Utvärderingar sker delvis på känsla men också i 
kombination med erfarenheter från tidigare projekt. Kunskapen kommer ofta från 
konstruktörer, där den lagrats i huvudet, samt mer explicit kunskap som gamla underlag, 
ritningar, skisser, beräkningar, CAD underlag etcetera. ”Om man vet att något fungerat på ett 
ställe, är det också lättare att tro att det kommer att fungera på liknande system” säger en av 
respondenterna. ”Ofta är det inte svårare att räkna på detta än andra fallet” fortsätter han. 
Respondenten säger att man försöker nyttja den kunskap som finns, varför man ofta ser till 
och sorterar bland tidigare använda lösningar. ”Visst är mycket av det vi gör baserat på 
erfarenhet”, säger en annan av de intervjuade, men om han vill kalla det subjektivt är han inte 
säker på. ”Att man minns saker, vet var man ska gå tillbaka och leta är ju inte direkt att göra 
subjektiva val” säger han. Men att använda gammal kunskap för att dra slutsatser om något 
nytt är ju till viss del subjektivt, ”vi kan kallade det omdömesbaserad ingenjörskänsla” slår 
han fast. 
 
För ett konkret fall, som exempelvis en provrigg, handlar det ofta om en anpassning av ett 
befintligt system. I detta innefattas kanske en beräkning eller simulering innan riggen byggs 
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berättar en av respondenterna. Ofta är det bara en anpassning av något som man vet fungerar, 
som ska modifieras till det aktuella problemet, slår han fast.  
 
”I praktiken tror jag det är svårt att köra SBCE helt ut” säger en av de intervjuade. Även om 
fem lösningar utvärderas och prövas, blir det nog ändå aldrig svart på vitt vad som egentligen 
är den bästa lösningen resonerar han. Då får man göra trade-offs, men det handlar till stor del 
om kloka värderingar baserade på erfarenheter och kunskap menar han. Allt går inte att räkna 
på säger en annan av de intervjuade. När allt händer på en gång, är det näst intill omöjligt att 
förutse och beräkna menar han. Få beslut kan läggas på bordet och bara vara självklara säger 
en annan, därför har kanske Toyota en Chief Engineer som bestämmer, men en sådan roll har 
vi inte säger han. Det finns också vissa konstruktioner som inte måste anpassas och optimeras 
helt, som exempelvis kopplingen mellan motor och växellåda. Där emellan sitter ett lamellnav 
som gör att konstruktionerna kan passas ihop och helheten justeras, inom rimliga ramar 
givetvis, berättar en av de intervjuade. 

6.3 Projekt på Scania 
Scanias R&D-avdelning är matrisorganisation med linjefunktioner och tre typer av projekt: 
gul, grön och röd. De tre typerna av projekt diskuteras under nästkommande tre rubriker. Det 
beskrevs av en respondent som att Scania är något linjetungt och att projekt som regel inte 
lyfts ut och drivs avskilt från linjen. Projektledning framställdes som ett lite mer 
”administrativt” och sammanhållande arbete, medan teknikutvecklingen sker i linjen. 
Fördelen med detta är enligt en av de intervjuade att kunskapen behålls i linjen. Således får 
också linjen en naturlig roll att förvalta produkten när projektet är klart, vilket är viktigt i 
branschen med produkter med en livscykel på uppåt 20 år berättar en av respondenterna. Han 
tror dock inte att ett tydligt förvaltarskap är lika viktigt i branscher med produkter som har 
kort livstid, som exempelvis mobiltelefoner, där time to market är mycket viktigare. På Scania 
finns inte heller någon tydlig ägare av fordonet under utvecklingen som kan jämföras med 
Toyotas Chief Engineer. 
 
Det finns dock exempel då Scania har brutit ut och provat en ren projektorganisation, som då 
möjligheten att utveckla en ny mindre lastbil skulle undersökas. Detta beskrevs som lite av ett 
experiment för att prova nya arbetsformer. I projektet hade de involverade inte samma tydliga 
introduktionspunkt och gavs rum att prova något nytt parallellt med ordinarie verksamhet. Det 
var ett sätt för att bryta mönster och tänka nytt i organisationen, berättar en av de intervjuade. 
Detta kanske inte är SBCE, men kanske lite åt det hållet, att tillåtas att prova lite nya saker 
utan så stora förkunskaper resonerar en av de intervjuade. 

6.3.1 Gulpil 
Ett gulpils-projekt utgör ett så kallat förutvecklingsprojekt på Scania. Dessa projekt syftar till 
att undersöka idéer och teknikers genomförbarhet och bärighet, samt att ta fram något mer 
färdiga lösningar. Dock rör det sig som regel om att undersöka ett fall i taget, alltså inte att 
jobba med flera parallella alternativ såsom i SBCE. Visst kunde det tänkas att involverade i 
projekten resonerar kring flera lösningar, men det beskrevs av respondenterna som att det ofta 
endast rörde sig om en teoretisk analys i ett väldigt tidigt skede. I gulpil är det tänkt att man 
ska ge utrymme för att experimentera för att hitta nya vägar, funktionsprova lösningar och 
övertyga sig om att man får önskad livslängd, ”så man känner att det är en trygg lösning att 
produktifiera” säger en av de intervjuade. Gulpil arbetet är något som håller på att struktureras 
mer och mer, men det beskrevs av en av de intervjuade som att dessa projekt tidigare var det 
lite mer lekstuga, utan samma formella anda, för att testa idéer och så vidare. Förvisso finns 
flera krav, exempelvis emissionskrav, som ställer villkor som måste uppfyllas. Sen finns 
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också andra faktorer som driver utvecklingen. Det är till exempel väldigt få som har behov av 
Scanias största motor, vilken inte heller bidrar så mycket till den faktiska försäljningen, ”men 
det gäller ändå att vi spänner musklerna och visar att vi kan” säger en av de intervjuade.  
 
Frågan hur mycket subjektiva val det sker i gulpil ställdes också. En av de intervjuade svarade 
att det handlar om att själv fundera på vad man tror kommer att bli aktuellt i framtiden. 
Kunden ser oftast till vad konkurrenterna erbjuder och inser därigenom vad han eller hon vill 
ha nu, och funderar inte lika mycket på framtiden. Här får vi fantisera lite själva och 
utvärdera; om vi önskar nå ett läge om tio år, så får vi fråga oss vad vi behöver göra idag för 
att nå dit förklarar en respondent. ”Vilken kunskap behöver vi? Vad behöver vi hinna prova 
och lära oss för att inte blir tagen på sängen då någon konkurrent är först att erbjuda detta?” 
Detta är sådant vi hela tiden behöver fråga oss säger respondenten.  
 
Vad som går vidare till att bli ett grönpils-projekt är ganska strikt styrt, med en tydlig 
beslutsstruktur. Innan ett projekt godkänns för att gå vidare utvärderas bland annat 
marknadspotential, beräknad lönsamhetskalkyl, samt att det finns en efterfrågan från 
kunderna, vilket trots allt är grunden till verksamheten säger en respondent. Men också 
konkurrenssituation, strategiska val (nya produkter), eller marknader man vill in, är exempel 
på sådant som ställer nya krav på företagets produkter berättar han.  

6.3.2 Grönpil 
Om utvärderingen av gulpils-projektet visar sig framgångsrikt går projektet in i grönpil. Här 
är det inte så mycket experimenterande, utan mer utveckling för att verifiera funktion och 
livslängd berättar en respondent. Det får inte vara allt för osäkert helt enkelt, ”men visst 
händer det ibland att vi gjort en felbedömning och tvingas gå tillbaka” säger en av de 
intervjuade. Detta är givetvis inte bra, för om ett projekt gått vidare till grönpil finns också ett 
datum när projektet ska vara klart berättar respondenten. Kanske vore det bra med lite mer 
SBCE-tänk, att man provar fler idéer i vissa fall, resonerar han. Ett konventionellt grönpils-
projekt, som skall ”produktifieras”, skall innan start ha en relativt välbeskriven teknisk 
lösning. Tanken är att alla uträkningar och analyser skall vara genomförda, varför det inte 
skall ta så lång tid att göra lösningen till en produkt, som det annars skulle ha gjort. Detta är 
något Scania anammat lite från Toyota, berättar en av de intervjuade.  
 
I ett projekt börjar man med att låsa parametrar på principnivå. Vilka parametrar detta rör 
finns beskrivet i Scanias produktutvecklingsprocess. ”Någon standardmetod för utvärdering 
finns inte, inte där jag arbetade i alla fall” säger en av de intervjuade, ”men när produkten är 
klar provar man givetvis att det går att köra som tänkt – ett acceptanstest kallade vi det”.  

6.3.3 Rödpil 
Rödpils-projekt är akuta då dessa rör eftermarknadsproblem. Där är det ofta tydligt vad som 
utgör själva problemet, även om lösningen inte alltid är lika uppenbar. Den verksamheten har 
till syfte att lösa dessa problem och därefter ge input tillbaka till grön- och gulpil, för att 
samma misstag inte skall upprepas berättar en respondent. 

6.4 Kunskapsåterföring på Scania 
Tidigare, då Scania inte var lika stort och det inte var lika bråttom att ta fram nya produkter 
som idag, kunde kunskapen bevaras hos ett fåtal ingenjörer säger en av de intervjuade. Då 
fanns tid och utrymme att tanka av dessa ingenjörer den information som behövdes innan ett 
nytt projekt. Förmodligen hade dessa ingenjörer den mesta av informationen i huvudet, 
sorterade den där, och sen var man ganska säker på att det var rätt lösning. Men som det ser ut 
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nu, när företaget har växt och vi ser ett ökat krav på nya mer komplexa produkter i 
kombination med ett kortare tidsperspektiv, går det inte att hålla all information i huvudet på 
endast ett fåtal ingenjörer resonerar en av de intervjuade. Konkret kan tendenser av detta 
spåras genom att tidigare begångna konstruktionsmisstag som gjorts upprepar sig oftare än 
förut. Därför kanske det finns ett syfte med att prova flera lösningar parallellt, säger samme 
respondent. Men att få allas kunskap på pränt för att undvika misstag, kommer dock att bli 
svårt tror han. Dels att hitta en bra metod att sätta det i skrift, men också för att innovativa 
personer av erfarenhet kanske inte alltid är så benägna att dokumentera vad de tycker och 
tänker, eller ens har förmågan att fånga det på papper. Sen kommer nästa problem, då det 
handlar om att hitta en metod för att veta var och hur man ska hitta denna information, det vill 
säga hur den ska göras tillgänglig på bästa sätt, resonerar han.  
 
”Det finns exempel på områden som vi har ganska bra koll på”, säger en av de intervjuade. 
”Där handlar det mer om att höja prestandan och hitta sätt att göra kunskapen tillgängligt 
för andra” fortsätter han. Här finns delvis dokumentation över sådant som inte varit lyckat, 
men denna information är svårare att hitta. Vi har exempelvis testat olika material för samma 
lösning, vilket skulle kunna vara lite SBCE föreslår en av de intervjuade.  
 
Vidare tror en av de intervjuade att det finns kulturella skillnader som spelar roll för hur 
utvecklingsprocessen fungerar. I Japan är man mer trogen företaget än vad vi är i Sverige nu 
för tiden, kanske var skillnaden mindre förut, men idag går mycket av kunskapen tyvärr 
förlorad då konstruktörer försvinner, säger två av de intervjuade. Om vi hela tiden tvingas 
fylla på med nyanställda eller en mängd nya konsulter som saknar relevant bakgrund, då 
missar man också mycket av kunskapsperspektivet menar en av de intervjuade.  
 
En av de intervjuade tror att det kanske går att komma en lång bit med Checklistor, men inte 
hur långt som helst. ”Checklistor kan alla delvis göra och då tror jag snarare att det är det 
innovativa tänkandet som gör skillnaden” säger en av de intervjuade. Ska man stå ut bland 
andra måste man vara innovativ resonerar han. ”Jag tror att Checklistor innehåller en del råd 
för konstruktörerna, men jag är osäker” säger en annan av de intervjuade. ”Tidigare hade 
många av oss små anteckningsböcker, men det var bara för enkla små standardproblem” 
berättar han.  
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7. Diskussion om litteraturen och arbetsprocessen 
I detta kapitel diskuteras inledningsvis utvalda delar av det teoretiska material som 
presenteras under kapitel fyra. För en tydligare struktur är flera av rubrikerna i detta kapitel 
samma som i kapitel fyra, Set Based Concurrent Engineering. Efter en diskussion av 
innehållet i Kapitel fyra följer en diskussion av Kapitel fem, SBCE vs Point-based. 
Avslutningsvis diskuteras examensarbetets arbetsprocess eftersom själva examensarbetet 
skulle utföras enligt en SBCE arbetsprocess. Ett av syftena med detta kapitel är att diskutera 
och presentera frågeställningar som läsaren själv kan fundera över för sin specifika situation.  

7.1 Bakgrund till SBCE 
Som diskuterades i Avsnitt 4.1 har såväl flera benämningar som antal principer förekommit 
kring SBCE. I frågan om vad som är State of the Art för SBCE ansågs att principer från främst 
Sobek och Ward utgör dessa, dessutom har de båda ofta används som referens av andra 
författare som diskuterar SBCE. Ward anges ofta som den som namngett begreppet SBCE. 
Övriga författare med anknytning till Sobek och Ward är bland annat Liker, Christiano och 
Kennedy, vilka också har studerats grundligt av examensarbetaren. Det finns emellertid 
mycket mer som publicerats med SBCE i rubriken. Många artiklar visade sig dock ofta 
försöka representera SBCE i form av ett avancerat program, eller ett matematiskt samband, 
vilket inte alltid var så lätt att förstå. Sådana typer av artiklar har därför ofta lagts åt sidan. 
 
Under arbetets gång upplevdes ibland ett problem i det faktum att antalet principer och fokus 
för SBCE har skiftat med åren, inte minst då denna rapport sammanställts. Det är förvisso inte 
speciellt konstigt att bilder och representationer förändras över tiden då kunskapen ökar, men 
det var samtidigt förvånande att många exempel återanvändes väldigt ofta. Det kan tyckas att 
även exempel borde utvecklas och berikas? Förvisso kom emellertid insikten att 
representationerna ofta bara skiftade i fråga om antalet principer, medan beskrivningen 
oavsett om fem eller elva principer figurerade, fortfarande var ungefär den samma 
innehållsmässigt.  
 
Förvillande undantag förekom dock, ett av dessa var Sobek (1996) som delade in begreppet 
Set Based Design i fem aspekter, varav en av dessa namngavs som Set Based Concurrent 
Engineering. Denna representation var dock den enda som gjorde skillnad på begreppen och 
ansågs inte ha samma substans som övriga artiklar av nämnda författare (Sobek och Ward 
m.fl.). På liknande sätt skriver Bhushan (2007) om fem huvudprinciper för SBCE, där den 
sista kallas för Conflict handling, ett begrepp som inte nämnts tidigare, som refererar till en 
annan inom SBCE tämligen ociterad källa.  
 
En parentes som kan vara intressant att nämna i detta sammanhang är vad det uteblivna 
fortsatta arbetet av Ward skulle ha utvecklats till. Detta då Ward fokuserade mycket av sitt 
arbete på SBCE och Toyota, men tyvärr omkom i en olycka i början av 2000-talet. Ward 
började på senare tid bland annat diskutera nya namn för SBCE. Han kallade istället SBCE för 
Many Innovations Seeking Limits (Kennedy, 2008). Wards arbetet förs nu till stor del istället 
fram genom Kennedy som kallar Toyota arbetssätt för kunskapsbaserad produktutveckling. 

7.2 Principer för SBCE 
Som bas för att beskriva principer för SBCE i denna rapport används Sobek et al. (1999), med 
motiveringen att Sobek et al. (1999) utgör en av de mest citerade artiklarna. Trots att denna 
artikel är några år gammal kan man anta att den inte förändrats nämnvärt, särskilt som Sobek 
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(2007) i en PowerPoint presentation på Scania använder samma tre övergripande och 
underliggande principer som 1999. Sobek et al. (1999) har sedan kompletteras eller styrkts via 
andra författare som diskuterar liknande förfaranden. 
 
Ofta ansåg examensarbetaren att de olika principerna för SBCE gick in i varandra. Till 
exempel då set av lösningar kommuniceras (Communicate sets of possibilities), känns det 
underförstått att i samma moment leta skärningspunkter (Look for intersections of feasible 
sets). I samband med detta ställdes också frågan huruvida någon tidsaxel fanns som gör 
skillnad på när i utvecklingen olika principer är viktiga att beakta. En sådan representation har 
gjorts av IVF, med hänvisning till arbete av Sobek, Ward och Liker (Figur 20). På samma 
gång som det är logiskt att olika principer är i fokus vid olika tillfällen, känns det som alla 
principer tillsammans har ett större syfte. Därför borde också alla principer beaktas i alla steg 
av processen. I den feasible region som definieras måste exempelvis koncepten som skapas 
anamma principen om robustness.   

 
Figur 20. Principer för SBCE kopplat till tidsperspektiv, anpassad efter IVF (2006) 
 
För att ta fram och utveckla lösningar och set identifierades ett flertal verktyg och principer, 
flera av dem självskrivna eftersom verktygen ingick i artikeln av Sobek et al. (1999). Men 
ofta diskuterades inte tillvägagångssätt eller metoder speciellt ingående. Något som troligtvis 
förklaras av att Sobek, Ward och Liker med flera poängterar att de beskriver principer som 
tillsammans utgör ett system vilket endast fungerar effektivt om alla delar implementeras. 
Eller som de själva ofta uttrycker sig, vi presenterar ingen handbok för SBCE eller Lean, det 
är principer kring ett system. 
 
Vid en mer formell tankestuga som anordnades av examensarbetaren diskuterades principer 
för SBCE, samt vilka verktyg som kan användas för att realisera olika principer. Där 
konstaterades att vardera set av de tre underliggande principerna (till höger i Figur 20) ofta 
realiserades av samma verktyg. Således bidrar ofta samma verktyg till att uppfylla en 
övergripande princip, genom att främja fler än en underliggande princip. I kommande text 
under Avsnitt 7.2 diskuteras således endast de tre huvudprinciperna ur ett övergripande 
perspektiv. Frågetecken huruvida fler än en underliggande princip behöver stöttas och 
implementeras väcktes dock då Sobek et al. (1999) skrev: ”We have now identified three 
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broad principles, each with three different approaches to implementing the principle.” Alltså, 
räcker det med att främja en av de tre underliggande principerna för att uppfylla 
huvudprincipen, eller är det bara en konstig formulering av Sobek et al. (1999)? 

7.2.1 Map the Design Space 
Den första principen, Map the Design Space (Avsnitt 4.2.1) handlade om hur Toyota jobbar 
med att kartlägga konstruktionsmöjligheter, eller representerar set av möjliga lösningar om 
man så hellre vill. Något som enligt Sobek et al. (1999) sker på två nivåer, i det individuella 
projekt och i det kontinuerliga arbetet. Först definierar Toyota vad som är genomförbart ur 
olika funktioners perspektiv. Man definierar också vad som är känt och okänt, samt vilka 
begränsande faktorer som finns för det system som skall konstrueras. Därefter jobbar man 
med att ta fram flera alternativ och utforska dessa på alla tänkbara sätt. Den sista delen i 
principen handlar om att kommunicera vad man lärt sig, samt de lösningsförslag man tagit 
fram, med betoning på de, alltså inte ett förslag.  
 
En fråga som dök upp är huruvida det egentligen är någon skillnad mellan ett projekt och ett 
företags ordinarie verksamhet i allmänhet? Ett projekt ingår ju mer eller mindre i den 
ordinarie verksamheten, så det som är genomförbart i ordinarie verksamheten blir ju mer eller 
mindre automatiskt genomförbart i projektet. I så fall är det kanske snarare så att projektet kan 
knyta till sig extra resurser eller utforska mer än det som annars inte anses möjligt i den 
ordinarie verksamheten.  
 
Inledningsvis upplevdes dock som att inget i denna princip kändes speciellt unikt. Att 
funktioner tänker igenom och definierar vad de ser som genomförbart känns som ett måste. 
Skillnaden bör i så fall ligga i hur väl man känner till vad man faktiskt kan och inte kan göra, 
alltså kunskapsperspektivet. Sen beror det givetvis på vilken mån av försiktighet man iakttar, 
eller om man chansar och tror att man kommer att kunna realisera en mer radikal konstruktion 
och lägger alla resurser på denna. Man kan ju ha bra kontroll på vilken nivå av kunskap man 
har och veta att mycket relevant kunskap saknas, men ändå vara benägen att ta en chansning 
med en teknik man tror på. Men som det uttrycktes i Avsnitt 4.5 är Toyotas konstruktioner 
ofta relativt konservativa jämfört med många andra tillverkare, vilket kan antas vara en orsak 
till Toyotas effektiva process. För troligtvis har inte Toyota någon revolutionerande metod för 
att generera idéer och lösningsförslag som enbart kan tillskrivas deras framgång. Till denna 
princip diskuteras också det faktum att man på Toyota väljer att kommunicera alla, eller 
åtminstone ett större antal lösningsförslag än andra tillverkare (Sobek et al. 1999). Detta skall 
hjälp andra funktioner att förstå vad som är genomförbart ur den aktuella funktionens 
perspektiv och minska antalet iterationer som annars behövts för att nå en bra lösning, vilket 
låter som ett bra tillvägagångssätt. Kontentan av denna princip är att inget låter väldigt unikt, 
men kan om rätt saker fokuseras troligtvis leda till en mycket effektiv inledande del av 
konstruktionsprocessen.    

7.2.2 Integrate by intersection 
Integrate by Intersection är den andra övergripande principen. Denna handlade om att hitta 
lösningar som fungera väl tillsammans och optimerar helheten. Praktiskt sker detta genom att 
man söker skärningspunkter mellan set av genomförbara lösningar, alltså sådant som fungerar 
för alla parter. Görs inte detta är risken stor att sub-optimerde komponenter paras ihop. 
Principen innefattar också att ”ställa lagom med krav” och endast införa krav först när det är 
absolut nödvändigt. Något som ska hjälpa andra att se att det ofta finns fler än en lösning. Till 
detta kommer också skapandet av koncept robusta för fysiska eller marknadsvariationer. 
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Vissa delar av denna princip känns mest som något underförstått. Exempelvis då de set som 
skapats kommuniceras, tänker man inte då på vilka konstruktionslösningar som skulle fungera 
bäst ur ett helhetsperspektiv? Samtidigt är det svårt att tro att det inte finns system eller 
komponenter som är dominerande över andra, alltså ställer krav på andra interagerande 
system. Om man kommer till en punkt där ett beslut måste fattas för ett system, för att hela 
konstruktionen skall bli klar i tid, då är det väl bara att acceptera att vissa funktioner får rätta 
sig efter dessa beslut. Vissa system måste helt enkelt ha högre prioritet än andra resonerar 
examensarbetaren. Exempelvis kan en motor inte göras hur liten som helst eller placeras var 
som helst, på samma sätt som det finns krav på när vissa konstruktioner skall vara låsta för att 
projektet skall bli klart i tid. Då man når en sådan gräns är det inte så mycket att göra utan 
bara att välja, annars hinner man inte. Kanske vet de flesta företag vilka system som är högst 
prioriterade och det är just dessa typer av definitioner som sätts upp i samband med att 
feasible region definieras. Eller är det just denna typ av kunskap som företag som misslyckas 
saknar, trots att de egentligen har massor av erfarenheter från tidigare projekt? 
 
“Make each decision in its time vs make each decision as early as possible”, var två ledord 
som enligt Sobek (1997) representerade Toyota respektive Chryslers process. I sammanhanget 
låter onekligen Toyotas arbetssätt väldigt sunt, samtidigt som det kan tyckas att den andra 
metoden, vilket erbjuder fastare punkter att jobba mot känns bra eftersom det minskar antalet 
frågetecken. Troligtvis finns stora möjligheter att tänka i nya banor och inte fastna i samma 
gamla tänk om man inte sätter mer krav än nödvändigt. Men det var ibland svårt att förstå hur 
minimum constraint principen fungerade praktiskt, även om exempel från Toyotas speciella 
tillverkningsprocess gavs. Vad är egentligen lagom med krav, och hur vet man när man skall 
börja ställa mer krav på det system som skall konstrueras, eller kommer det bara naturligt allt 
eftersom kunskapen ökar i processen? Kan man praktiskt driva processen framåt utan att ställa 
vissa krav? 
 
Den sista aspekten att beakta i principen kallas seek conceptaul robustness. Hur går man 
praktiskt till väga för att se till att ens beslut inte påverkar andra funktioners arbete. Ett 
konkret exempel från Toyotas underleverantör Denso förklarar delvis principen. De hade flera 
olika anslutningar för att passa olika gränssnitt, men bara några få olika kylarmodeller som 
fyller de flesta behov. Functional robustness är en metod som är känd för flera, alltså inte 
bara specifik för SBCE. Exakt hur functional robustness fungerar har inte studerats, men att 
föra en process framåt utan att fatta beslut som påverkar andra funktioner låter onekligen bra. 
Samtidigt kan det tyckas att det skulle kräva massor av möten för att verifiera att besluten inte 
får inverkan på andras konstruktioner. Å andra sidan kanske detta handlar om just feasible 
sets och kommunicera möjligheter, att få andra att förstå vad de kan göra utan att en själv 
påverkas? Finns det någon gräns för vilka produkter som man kan göra så med, och hur bär 
man sig åt praktiskt i andra fall? 
 
Den andra aspekten behandlade robusthet mot marknadsförändringar. Här handlar det om att 
lära känna sin marknad och fördröja avgörande beslut för att säkerställa att kraven från 
marknaden inte förändrats. Detta känns dock starkt kopplat till vilken marknad man agerar på. 
Man är troligtvis olika känslig på olika marknader, eftersom kraven från marknaden förändras 
olika fort. Förmodligen är också vissa krav svårare att ändra än andra beroende på 
komplexitet av produkten. En taktik i detta sammanhang som till stor del tillämpas på Toyota 
går ut på att använda så mycket standardkomponenter som möjligt. Så länge kunden ändå inte 
märker någon skillnad hos funktionen, kan fokus istället riktas mot funktioner och skillnader 
kunden faktiskt märker. Om man tar ett system man vet fungerar och ändrar på sånt som 
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bidrar till upplevelsen, kan man skapa en Toyota RAV4 av 80% samma komponenter som en 
Toyota Corolla (Sobek, 2007).  

7.2.3 Establish Feasibility Before Commitment 
På en övergripande nivå handlar denna princip om att säkerställa att en funktion är 
genomförbar innan ett slutgiltigt beslut fattas. Teoretisk sker detta genom att utveckla 
lösningar parallellt och gradvis konvergera mot en lösning, genom att eliminera svaga 
alternativ. En del för att lyckas handlar om att inte röra sig utanför de definierade seten, 
eftersom de inblandade då tack vara seten vet vad de kan förvänta sig av respektive funktion 
(Sobek & Ward, 1996; Sobek et al. 1999). Utvecklingsprocessen kontrolleras på Toyota vid 
ett antal gates, kallade Integrating Events, då alla funktioner rapporterar. Främsta syftet är att 
kontrollera ”osäkerheten” och hur projektet fortgår medan övrig information delas efter 
behov.  
 
Att gradvis konvergera mot en lösning låter egentligen inte så annorlunda mot vad Ulrich & 
Eppingers beskriver som den Generiska Produktutvecklingsprocessen (Avsnitt 3.1). 
Skillnaden i detta avseende skall då ligga i hur SBCE processen under ett mycket längre skede 
behåller fler alternativ tills de bevisats som ej fungerande eller mycket sämre. Något som 
enligt Sobek et al. (1999) gör att man undviker sena problem och kan fatta beslut som 
optimerar övergripande funktionalitet och prestanda, eftersom kunskapen om systemet ökar 
med tiden. Processen ansågs som ett rent slöseri hos många av de amerikanska biltillverkarna, 
förutsatt att man identifierat den mest lovande lösningen (Sobek, 1997). Därav måste en 
skillnad råda i hur man analyserar och anser sig ha tillräckligt med kunskap för att kunna välja 
rätt lösning. Detta eftersom sättet som man skapar koncept på inte kan skilja sig hur mycket 
som helst. Dock förekommer säkerligen skillnader i kravställning, tillsammans med hur man 
på Toyota arbetar med robusta set. Vidare säger teorin att SBCE måste balansera den kunskap 
som finns mot den tid det skulle ta att ta fram ny kunskap som behövs. Således kan man 
fundera på om det egentligen bara är Toyotas benägenhet att behålla fler alternativ, vänta in i 
det längsta, samla ny kunskap och under tiden eliminera det som uppenbart inte fungerar, som 
gör Toyota så framgångsrika jämte de amerikanska tillverkarna som istället väljer och satsar 
på det man tror mest på? De flesta vet att sena ändringar är kostsamma, men hur vet man 
egentligen när man vet tillräckligt för att fatta beslutet som utser en slutgiltig konstruktion?   
 
Att bara hålla sig inom de definierade ramarna känns delvis som en automatisk effekt av att 
man satt upp ramarna rätt. Men då ska man också lyckas sätt upp dessa definitioner. I teorin 
diskuterades hur Toyota har med både radikala och konservativa lösningar i ursprungssetet, 
och kan därför alltid falla tillbaka på något om tiden tar slut. Tanken kan lyftas, hur fungerar 
det om man inte har någon direkt tidigare erfarenhet att falla tillbaka på? Är det då svårare att 
definiera och hålla sig inom detta set? Eller handlar det bara om att driva processen framåt 
utan att ta beslut som påverkar andra, hur innoverar man i så fall i större system som kräver 
att mer än en detalj förändras? 
 
Att kontrollera processen vid gates låter inte heller absolut som något unikt. Skillnaden 
förklarades i som att Toyota standardiserar processen, medan de amerikanska biltillverkarna 
standardiserar resultaten. Frågan ställdes då huruvida Toyota kan ha någon måldriven process 
över huvud taget utan att specificera vilka resultat som måste finnas tillhands. Däremot är det 
intressant hur det beskrivs att ett Integrating event är något som används för att kontrollera 
osäkerheten, snarare än att rapportera resultat, vilket kanske är det som avses då det beskrivs 
att Toyota standardiserar processen? 
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7.3 SBCE – standardiserat arbete, metoder och system 

7.3.1 Standardiserat arbetssätt 
Det konstaterades att Toyota standardiserar det mesta, såväl konstruktioner, som processer 
och kunskap. Det kan verka ganska speciellt, men ju mer man läser om syftet, att maximera 
lärandet och ständigt söka nya vägar att förbättra sig, desto mer förståndigt verkar det med 
standardisering. Kanske kan det upplevas som tråkigt och okreativt att utföra de vanligaste 
aktiviteterna efter ett standardiserat tillvägagångssätt. Men om alla gör en aktivitet på samma 
sätt är det störst möjlighet att någon upptäcker var det finns en förbättringspotential. 
Examensarbetaren tror, lite som Sobek (1997) skriver, att standardiserade rutinmässiga 
aktiviteter ger större utrymme för kreativitet hos andra uppgifter, men att standardisering bör 
ske med viss måtta givetvis. 

7.3.2 Toyotas Produktutvecklingsprocess 
Toyotas Produktutvecklingsprocess är inte något som kopplas enbart till SBCE, men helt klart 
är att dessa påverkar varandra. Det som diskuteras i litteraturen kring processen rör mest hur 
Toyota resonerar och arbetar kring standardisering av rutiner, processer etcetera. I Avsnitt 
4.3.2 görs en intressant jämförelse som talar om att Toyota standardiserar på en övergripande 
nivå och istället överlåter detaljplanerandet till de som gör det faktiska arbetet i projektet. Då i 
kontrast till amerikanska biltillverkare som låter ledningen för projektet planera hela 
processen, även i detalj. Frågan är hur beskrivningen av de amerikanska biltillverkarna 
verkligen stämmer idag, det verkar relativt opassande att låta personer utan riktig insikt 
detaljplanera de aktiviteter som skall utföras i projektet. 

7.3.3 Front loading – framtunga projekt 
Den information som presenterades under Avsnitt 4.3.3 ansågs inte innehålla några 
häpnadsveckade insikter. Att lägga stora resurser i början av projektet för att identifiera 
potentiella problem är inget nytt, även om Ward (2007) menar att det faktiskt sällan görs i 
praktiken. Men att SBCE är ett front loading angreppssätt ansågs ganska klart. Toyota lägger 
stora resurser i början och definierar sitt design space och minskar därefter antalet alternativ 
då processen fortgår och kunskapen ökar. Om inte detta är definitionen på front loading så 
finns i alla fall många liknande tendenser. 
 
En annan intressant beskrivning som är värd att nämna är Figur 11 (Ward, 2008). Om antalet 
koncept ökande för den traditionella produktutvecklingsmetodiken i enighet med Wards figur, 
skulle antalet koncept att bli extremt många. Antagligen hade figuren gjort mer förstånd om 
man lagt på en tidsram för projektets utförande, då kan antalet koncept fortsätta att öka, även 
om processen slutligen endast står med ett vinnande bidrag som blir produkt. Men i denna 
Figur 11, utan ett markerat slut, tycks det bara som att antalet koncept ökar utan att en slutlig 
lösning nås.   

7.3.4 Integrating event 
Integrating event var ett begrepp som examensarbetaren upplevde var svårt att få grepp om. 
Inledningsvis tycktes inte IE skilja sig markant från en traditionell gate, eller grind som de 
kallas på svenska. Det beskrevs som en avstämningspunkt för att kontrollera hur processen 
fortgår, men också som ett tillfälle att mötas över en prototyp eller en modell, och kanske är 
det en skillnad mot det mer formella gate-förfarandet. I ett annat sammanhang diskuterades 
huruvida det är skillnad i själva presentationen som hålls vid en gate. I Morgan & Liker 
(2006) står att många amerikanska tillverkare inte tar sina gates på allvar eftersom de vet att 
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det kommer att ske ändringar senare i projektet. På Toyota tvingas alla funktioner att 
rapportera, men ingen har för avsikt att riva upp beslut som redan fattats, vilket naturligtvis 
låter som det mest rätta tillvägagångssättet.  

7.3.5 Chief Engineer 
Chief Engineer (CE) är projektets ledare samtidigt som han representerar kunden. CE styr 
processen, ser till att fler alternativ utforskas, integrerar såväl organisatoriska funktioner som 
fattar viktiga beslut kring konstruktionen (Sobek et al 1999, Sobek & Ward 1996).  
 
CE behöver nog inte kopplas samman med enbart SBCE, utan skulle troligtvis fungera i 
vilken utvecklingsprocess som helst.  Av litteraturens beskrivning låter det främst som att CE 
till skillnad från en vanlig projektledare besitter mycket mer teknisk systemkunskap. CE 
kanske inte är den store planeringsgeneralen med PERT och Gannt scheman åt höger och 
vänster, utan hans största bidrag är den faktiska kunskapen han besitter kring det system som 
skall konstrueras. Visst finns otroligt många andra aspekter att beakta, som exempelvis 
förståelse för sin målgrupp och hur man bygger ett starkt team, men i projektet är CE gud, han 
vet mest och bestämmer det mesta. Egentligen låter det ju som det mest korrekta, att chefen 
vet mest, så länge denne har rätt attityd och andan att hela tiden prova nya saker och idéer. CE 
integrerar system med sin kunskap, och fungerar inte bara som moderator för en bra dialog 
mellan olika organisatoriska funktioner. Han sköter i första hand det han vet mest om, 
konstruktionen och inte processen, som det borde vara anser examensarbetaren. Den som har 
ansvar för projektet och produkten, bör också vara den med mest erfarenhet helt enkelt. 
 
Enda potentiella problemet i vår västerländska värld är väl att anställda tendera att byta jobb 
med jämna mellanrum. Det är inte vem som helst som bli CE och för att ens hitta en som är 
lämplig, måste kanske 25 personer jobba sig upp på R&D avdelningen över 15 år. Det är väl 
knappast förenligt med dagens situation där anställda har en tendens att gå vidare till andra 
uppgifter eller företag efter några år. På Toyota ska man jobba sig upp genom leden, position 
för position, i en hierarkisk struktur som inte liknar det vi vanligen ser i Sverige idag. 

7.3.6 Toyotas organisation 
Toyotas organisation ser till ytan inte speciellt annorlunda ut idag från många andra 
konkurrerande företags organisationer. Man har ett antal så kallade development centers, 
vardera bestående av ett antal projekt respektive ett antal olika projekt- respektive 
linjefunktioner (Figur 12). Linjen står för att ta fram den kunskap som sedan nyttjas i 
projektet. Således äger linjen tekniken, och projektet med Chief Engineer i spetsen äger 
produkten. Det framstår som att det inte är samma linje som utvecklar teknik för samtliga 
developmen centers, men detta kanske bara är en naturlig uppdelning när företaget växt i 
storlek.  

7.4 Kunskapsöverföring och lärande inom SBCE 
Att kunskap är kopplat till framgång känns inte som en överraskning. Men kanske är 
tankesättet att det är kunskapen som man skall utveckla och inte produkter något som känns 
nytt för fler än mig. Mycket av den litteratur som studerats framhåller vikten av att kunna 
överföra kunskap som en nyckelkompetens. Morgan & Liker (2006) skriver särskilt om den 
implicita tysta kunskapen som det viktigaste konkurrensvapnet, samtidigt som de säger att det 
är det svårast att överföra. Således blir en av de viktigaste uppgifterna för ett företag som vill 
bli framgångsrikt att hitta sätt för att lyckas fånga upp och överföra implicit kunskap. 
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Toyota har ett system, som automatiskt överför kunskap; stegvis uppflyttning av sina 
medarbetare. Genom detta uppnås också en slags mentorverksamhet, samtidigt som relativt 
bra kontroll fås över vilken kunskap företagets anställda har. Detta system kräver naturligtvis 
att alla är beredda att genomgå denna process, som säkerligen belönar kompetenta 
medarbetare, men också kan framstå som något trög. Således måste företaget också nå dit att 
man får tag på rätt medarbetare som är beredda att gå igenom denna process, på samma sätt 
som med CE systemet. Toyota anställer bara folk med rätt profil, som är villiga att anpassa sig 
efter denna process (Morgan & Liker, 2006). Å andra sidan kan man aldrig undkomma det 
faktum att Toyota faktiskt har lyckats etablera en väl fungerade utvecklingsorganisation i 
Amerika. Visserligen gjordes detta genom att flytta många medarbetare från Japan till 
Amerika för att skola sina nya kollegor, men större delen av arbetskraften kommer 
naturligtvis från Amerika, så det går bevisligen att ta SBCE till andra kulturer. 
 
Den effektivaste informationsspridning är emellertid explicit, därför skall all information 
göras explicit på Toyota. Exempel på detta var bland annat Engineering Checklists, Concept, 
Papers, A3, beslutsmatriser med flera. Vidare sades att Toyota har ett Pull system för 
informationsspridning, alltså att den som behöver information själv är ansvarig för att skaffa 
den. Således krävs ett väl fungerande system för att lagra och söka information, eftersom det 
omöjligt kan vara så att Chief Engineer vet allt om allt. Frågan är om alla underförstått vet var 
de kan söka denna information som behövs, och hur man vet i vilka A3, eller Engineering 
Checklist som man skall söka? Om examensarbetaren förstod grundtanken rätt med 
Engineering Checklists ska den mesta av informationen för att konstruera en specifik 
komponent eller system finnas hos ansvarig konstruktör, men hur gör man om det som skall 
konstrueras är kraftigt skilt från vad som tidigare gjorts? En lastbil kan till exempel bestå av 
över 20 000 artiklar, hur söker man då fram den information som behövs och hur lagras den. 
Finns det en stor databas med alla dessa A3 att söka bland och hur vet man vilken information 
som egentligen behövs? 
 
Något av det mest intressanta från detta avsnitt ansåg författaren vara Engineering Checklists. 
Ganska tidigt under examensarbetet kom frågan upp hur en Engineering Checklist (ECL) 
egentligen ser ut, en fråga som fortfarande saknar ett bra svar. Många andra verktyg kändes 
mindre unika, men frågan kvarstår hur unikt ECL egentligen är. Examensarbetaren tänker sig 
att ett större industriföretag ändå borde ha tydliga konstruktionsstandarder, även om de kanske 
saknar vissa delar av dokumentationen i en ECL? Eller är detta en av de stora problemen hos 
företag som inte lyckas, att man ständig gör om samma misstag för att ingen kommer ihåg när 
det hände sist gång? Eller saknar man helt enkelt dokumentationen varför det inte fungerade 
och inte är villig att försöka igen, även om det egentligen kommit ny teknik som skulle gjort 
det möjligt idag? 
 
ECL är ett verktyg som diskuterats på flera ställen i rapporten. De finns där som riktlinjer för 
nya konstruktioner, för att bevara och effektivtöverföra kunskap med mera. Bland annat 
ansågs ECL som ett värdefullt verktyg då ett design space, eller feasible region skulle 
definieras. Men det har varit svår att definiera exakt hur dessa ser ut i verkligheten, och frågan 
har ställts om speciellt många utanför Toyota har sett en ECL.  
 
I litteraturen presenteras ECL som ett verktyg som bland annat kan användas för att uppdatera 
andra funktioner, såväl som att hjälpa till då nya komponenter skall konstrueras. ECL ägs av 
respektive funktion, uppdateras och författas av ansvarig konstruktör. Konstruktören skulle 
beskriva systemet som denne uppfattade det, vad det nu betyder. I en artikel intervjuas en 
nyanställd konstruktör vid Toyota North America, han säger att med hjälp av sin 0 
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konstruerade sig komponenten praktiskt taget av sig själv. Då undrar man hur Toyota 
undviker att samma komponent inte ser lika ut från år till år, eller gör Toyota bara minimala 
förbättringar hela tiden? Hur innovativa är egentligen Toyota? I en annan artikel beskrivs 
dock ECL som ett dokument som innehåller tips och råd för den som skall konstruera något, 
och det är troligtvis så de ser ut. Exempel för karossdetaljer togs upp, som att vinklar och 
rundningar skulle hålla sig inom vissa intervaller för att inte ställa till problem vid 
tillverkning.  
 
Vidare kan man fundera på hur lång en ECL skulle bli som skulle innehålla och beakta alla 
aspekter hos en komponent. Exempelvis vilka komponenter som interagerar, konstruktions-
tekniska aspekter som hållbarhet, utseende, tillverkningsmetoder med mera. Visserligen är det 
sådant som skall beaktas varje gång ett nytt projekt påbörjas, så visst, tanken med att ha allt 
nedskrivet känns inte främmande. Man kan dock ifrågasätta troligheten i att ECL uppdateras 
före och under varje projekt, samt att de används för att uppdatera andra funktioner inför varje 
projekt så att man vet vad som har blivit möjligt sen det senaste projektet. Är det verkligen 
möjligt att man ska sitta och läsa varandras ECL innan projektet, eller är det bara så att ECL 
fungerar som stöd för en själv då man möts över en modell och stämmer av, som en 
komihåglista för en själv?  
 
Ett annat intressant system som konstruerats av Ward och Kennedy, är det ”kunskapsbaserade 
produktutvecklingssystemet”. Att LAMDA och A3 tillsammans skulle kunna utgöra en bra 
grund för att hantera kunskap låter inte så förvånande. Kompletteras detta med Engineering 
Checklists och Integrating event har man en PDCA modell som utgör grunden i Toyotas 
kunskapsflöde enligt Kennedy (2008). Som bekant är det dock skillnad på att representera 
saker i en modell och verkligheten, men kanske att Kennedy har rätt då han konstruerat Figur 
21, om man gör rätt i första fasen och skaffar och dokumenterar den kunskap man behöver 
senare, går också själva konstruerandet mycket lättare.   
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Figur 21. SBCE och konventionell produktutveckling, Kennedy (2008) 

7.5 Tester, utvärderingar och visualisering kopplat till SBCE 
En intressant sak att diskutera från litteraturen är trade-off kurvor. Egentligen inget avancerat, 
utan bara en graf som representerar testresultat. Men kanske representerar trade-off kurvor 
också något större, som handlar om att söka kunskap. Det beskrivs som att Toyota testar fler 
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fall, fler koncept i ett större spann än sina konkurrenter. Ett test på Toyota, är inte bara ett sätt 
att verifiera ett visst fall. På Toyota prövas olika fall och olika förslag för att kunna rita upp en 
hel kurva. På så sätt skall kunskapen öka om de aktuella systemen som övervägs, samtidigt 
som man förstår vad som egentligen är möjligt. Och varför inte, när testandet ändå är igång, 
varför inte göra tillräckligt med prov för att rita upp hela kurvan? Detta tycks vara en del av 
systemet som ligger till grund för Toyotas ibland konservativa men välbeprövade 
konstruktioner. Att trade-off kurvor är något viktigt inom Toyota framhölls av Ward (2007) 
och Kennedy (2008) som skriver att Toyota använder detta verktyg för att såväl guida beslut 
som för att, kommunicera och fånga kunskap. En tanke som väcktes vid ett samtal är huruvida 
trade-off kurvor från tidigare konstruktioner kan anses som ett helt explicit material. Om 
kurvorna används för att definiera det nya systemet som skall konstrueras, kommer antingen 
en likadan produkt skapas, eller så måste det initialt göra ett antagande om vad som kommer 
att bli möjligt.  
 
De exempel av trade-off kurvor som studerats är knappast unika till sitt utseende då de bara 
presenterats i två dimensioner med två parametrar ställda mot varandra. Det har under 
examensarbetets gång diskuterats hur många parametrar som kan vara intressanta och 
värdefulla att ställa mot varandra och försöka optimera samtidigt. Enligt handledarna finns det 
på Scania idag, med hjälp av datorer, större möjligheter att ställa parametrar mot varandra än 
vad som anses nödvändigt. Så tvådimensionella grafer kan på rätt sätt troligtvis utgöra ett väl 
fungerande visualiserings- och kommunikationsmedel. Som komplement till dessa finns 
dessutom så kallade limit curves, alltså kurvor som visar på begränsningar från tester i tidigare 
projekt. Dessa används bland annat för att visa vad som är möjligt att tillverka, för att enkelt 
kommunicera de begränsningar som finns (Sobek, 2007; Kennedy, 2008).   

 
En annan spännande beskrivning av Toyotas arbetssätt som hör samman med trade-off kurvor 
är hur Toyota faktiskt testar sina koncept och lösningar. Examensarbetaren kan inte säga idag 
hur vanligt det är att något testas tills något går sönder, kontra att något testas för att verifieras 
att det fungerar. Men visst om det går att skapa situationer som motsvarar en verklig, men 
extrem situation, och därigenom kan identifiera konstruktionens svagaste punkt, går det säkert 
att på ett bättre sätt bedöma om den måste förbättras. Kanske är det lite av nyckeln för att lära 
sig saker, om vetskapen om var det brister först saknas, är det svårt att veta vad som måste 
förstärkas. Kanske är det värt att göra de extra simuleringarna eller prototyptesterna som hittar 
felen, innan de uppkommer ute hos användarna, för i bilvärlden kan som bekant återkallning 
inte bara vara kostsamt att rätta till på verkstaden, utan också skapa dålig publicitet med lågt 
mer gående konsekvenser. Ward (2007) framhåller dock att testerna skall ske på ett smart sätt, 
med en låg totalkostnad för genomförandet. Om det billigaste alternativet för att utvärdera 
något är att producera och sälja det, skall naturligtvis denna metod tillämpas. 
 
Prototyper och simuleringar är inte unika metoder för Toyota. Däremot presenterades i 
Avsnitt 4.5.1 information som tyder på att Toyota i vissa skeden av processen också använder 
prototyper för att kommunicera och välja alternativ. Vilket då skulle kunna jämföras med 
Toyotas amerikanska konkurrenter, som istället använde prototyper främst för att verifiera 
funktionen hos en konstruktion. Det är möjligt att Toyota gör mycket fler prototyper för att 
testa fram den bästa lösningen, eller testar prototyper tills de havererar för att öka kunskapen 
om systemet. Det finns dock inget som talar emot att liknande processer inte skulle kunna 
införas på andra företag. 
 
En annan fråga i sammanhanget tester är hur brett och många alternativ som egentligen bör 
utforskas och behållas.  Enligt Ward (2007) bör SBCE starta med att produkten bryts ner i 
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mindre delsystem, flera lösningsförslag tas fram till dessa. Vissa lösningsförslag kanske 
fungerar med flera andra delsystem, medan andra inför begränsningar. Hur många förslag 
som är tillräckligt är svårt att säga, men enligt Ward (2007) bör inte konvergens mot en 
lösning ske om: 

• Det inte är bevisat att en lösning är fungerande, eller möjligheten finns att det 
förekommer bättre lösningar än den som bevisats fungera.  

• De trade-off kurvor som behövs för att optimera systemet inte etablerats. Ibland kan 
det rätta alternativet endast hittas genom att prova flera lösningar. Att utforska 
lösningar i parallell är ofta billigare än att i sekvens utveckla hela system. 

• Relevant data för att fatta ett beslut saknas.  
• Det finns risk att problem kan uppstå hos interagerande/påverkande delsystem kan 

uppstå senare i processen, varför omkonstruktion av det aktuella systemet kan bli 
nödvändigt. 

Förutsatt att process bestående av flera lösningsförslag skapats är dessa punkter relativt 
självklara. Då detta förfarande med en process som arbetar och överväger fler alternativ 
parallellt sällan förekommer ansågs det i alla fall tillföra en intressant parentes.   

7.6 Innovation och SBCE 
I fallet SBCE och Innovation finns egentligen inte så mycket att reflektera och diskutera kring. 
Som det står under Avsnitt 4.6 ansågs att SBCE och Innovation inte hade några specifika 
kopplingar, även om standardisering enligt Morgan & Liker (2006) skulle öka kreativitet och 
innovationsgrad. Frågan ställdes dock huruvida innovation hämmas eller främjas med hjälp av 
Engineering Checklists, om dessa bara är riktlinjer är det troligtvis positivt eftersom större 
rum lämnas åt kreativt tänkande för konstruktören.   

7.7 Scrum, mjukvaruutveckling och SBCE 
Väldigt få resultat vid den inledande informationssökningen, och ett mindre intresse från 
examensarbetaren gjorde att detta spår avslutades tidigt. Troligtvis finns mer alternativ som 
kopplar samman mjukvara och SBCE, inte minst om man väljer att studera artiklar som 
beskriver matematiska modeller för att jobba med SBCE, snarare än själva utvecklandet av 
mjukvara som produkt. 

7.8 SBCE vs Point-based produktutveckling 

7.8.1 Skillnader 
Är SBCE verkligen något unikt? Onekligen är det svårt att bortförklara den framgång som 
Toyota nått under de senaste åren, så någonting gör Toyota uppenbart rätt. Efter de samtal 
som förts på Scania kan det konstaterades att inget pekade på att SBCE förekommer, enligt de 
som har intervjuats. Detta utesluter givetvis inte att Scania bedriver ett framgångsrikt 
utvecklingsarbete, vilket även Scanias siffror pekar på.  
 
Examensarbetaren kan inte undgå att ställa ett antal frågor gällande de jämförelser av SBCE 
och Point-based som görs. Via en egen tolkning av Figur 18 framstår det nämligen inte som 
att så stora skillnader förekommer. Det skulle exempelvis kunna antas att den del av Figur 18 
som representerar traditionell produktutveckling bara är en tredjedel av den SBCE figuren. 
Integreras denna exempelvis med tre andra spår eller delsystem, även om den inte 
”konvergera till det optimala” som i SBCE fallet utan bara integrerar tre suboptimerade 
delsystem, blir figurerna slående lika.   
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Ett annat ifrågasättande rör var ”konstruktionen” sker i SBCE processen, något som är tydligt 
utmärkt i den traditionella figuren. Om man vill kan man i princip anta att konstruktionsfasen 
för SBCE inte tar vid förrän efter valet av koncept skett, alltså att processen konvergerat till ett 
slutligt alternativ, och då är skillnaden inte särskilt stor.  

7.8.2 Potentiella för- och nackdelar med SBCE 
De för- och nackdelar som presenteras ansågs som solida. Eventuellt kan det argumenteras att 
SBCE på ett sätt är begränsande med sina constraints. Detta eftersom de constraints som sätts 
upp inte tillåter att man rör sig utanför definitionerna som sattes i början av projektet. 
Identifieras senare vad som är en uppenbart bättre lösning, ges inte enligt beskrivningen 
utrymme att implementera denna, utan konstruktörerna tvingas skjuta upp användandet av 
denna lösning till ett kommande projekt. Å andra sidan minskas risken för att andra system 
tvingas göra om, så denna vinst måste balanseras olika beroende på bransch och produktens 
livslängd. Om ingen efterföljande produkt är tänkt att lanseras inom en femårsperiod och 
denna lösning är uppenbart mycket bättre, kanske den tid och kostnad som adderas kan vara 
acceptabel. 

7.8.3 När ska man, och när ska man inte tillämpa SBCE? 
Ward et al. (1995) skriver bland annat om hur Point-based ibland är mer lämpligt, eftersom 
det är mer rakt på och lättare att följa. Klart är i alla fall att man spendera mer tid på 
värdeskapande aktiviteter i ett projekt så länge man lyckas undvika omarbete. Därför anser 
examensarbetaren att det är självklart att frågan, vad omarbete får för kostnad i olika faser av 
projektet, alltid ställs. Är risken stor att kostnaderna blir höga, oavsett komplexitet, är kanske 
SBCE rätt metod att välja. På omvänt sätt skall naturligtvis inte ett SBCE angreppssätt väljas 
om det faktiskt är billigare att konstruera och tillverka ett antal produkter, lansera dessa på 
marknaden och därefter välja vilken som är den bästa. Men i sådana uppenbara fall får sunt 
förnuft råda.  
 
Gällande kunskapsuppbyggnad (Liker et al. 1996; Sobek 1997) har examensarbetaren under 
en längre tid resonerat att en SBCE process av naturen mer eller mindre kommer att ta ut sig 
själv. Om man ständigt ökar kunskapen kring ett tekniskt system måste man hela tiden närma 
sig ett läge då man vet tillräckligt för att välja ut endast en lösning i inledningen av projektet, 
snarare än att prova en massa lösningar för att finna den bästa. 
 
En tanke som har figurerat under examensarbetet är huruvida det är lämpligt att tillämpa 
SBCE som nystartat företag utan allt för mycket kunskap. Det känns trots allt som att det går 
åt extremt mycket resurser för att köra SBCE. Frågan är då om det kan anses att SBCE 
tillämpas som en kunskapsbyggande eller riskreducerande åtgärd. Genom att utforska fler 
lösningar ökar kunskapen, samtidigt som risken minskar att fel lösning väljs, så kanske att det 
ena inte utesluter det andra. Det finns ju som sagt en klar fördel, allt det man lär sig i ett 
projekt kan man teoretiskt ta med sig som grund in i nästa projekt. Det kan dock tänkas att det 
mer rutinerade företaget har lättare att dela in det som de ska göra i delsystem och kan 
tillämpa SBCE ur ett mer kunskapsvidgande perspektiv från början. Det nya företaget har till 
och med i extremfallet inte tillräcklig med kunskap för att se till att åtminstone en bra lösning 
kommer med i det set av lösningar som identifieras i början. 
 
Frågan som man alltid kommer att kunna vrida och vända på lyder: när är bra tillräckligt bra? 
Hur vet man till 100% att man vet tillräckligt för att fatta rätt beslut. Och har verkligen alla 
samma yttersta behov av att förbättra sig och sina konstruktioner, Toyota känns inte alltid som 
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det mest innovativa företaget, även om många undantag som exempelvis Prius finns. 
Förmodligen är SBCE en bra metod för att identifiera vilka områden som behöver förstärka. 
 
Så vilken väljer man då? Man kan fråga sig hur dagens verktyg påverkar valet av metod – 
iterativ Point-based eller SBCE. Om man kan göra bra modeller och fastslå genomförbarhet 
för den specifika konstruktionen i ett tidigt skede, kan man också krympa SBCE-fasen, eller 
helt eliminera den. I ett väl utfört förprojekt kanske redan vetskapen finns att konstruktionen 
är genomförbar och behovet att utforska fler alternativ inte är lika stort. Detta kräver dock 
goda förkunskaper och att andra alternativ utforskats förut, annars kan det omöjligt så att veta 
hur projektet ska påbörjas. Kanske lyckas inte optimeringen av helheten på samma sätt, men 
detta kan kanske kompensera med en mindre kostsam produktutvecklingsprocess, varför 
slutprodukten blir billigare, om än inte lika bra. Toyota har ju oftast ganska konservativa, men 
driftsäkra bilar, är det verkligen bara en konsekvens av att de utforskat fler alternativ? 

7.9 Reflektion över examensarbetets arbetsprocess 
Att det är väsentliga skillnader mellan ett examensarbete och traditionellt produktutvecklings-
arbete kan knappast vara förvånande för någon. Eftersom ett av syftena med detta 
examensarbete också var att fundera på huruvida SBCE är ett lämpligt angreppssätt att nyttja 
vid liknande examensarbeten, följer under detta Avsnitt 7.9 några reflektioner kring vilka 
skillnader som finns med att tillämpa SBCE i ett examensarbete kontra vid konventionell 
produktutveckling. Därefter beskrivs också några av de utmaningar som uppkommit under 
examensarbetets gång. 

7.9.1 Skillnader att tillämpa SBCE i examensarbete vs. produktutveckling   
I efterhand har det, inte helt överraskande, kunnat konstateras att det finns vissa väsentliga 
skillnader i att tillämpa SBCE i ett examensarbete jämfört med vid produktutveckling.  
Parametrar som ansågs utgöra väsentliga skillnader var till exempel: 

• Examensarbetaren jobbade mer eller mindre själv. Det genomfördes en oberoende 
problemnedbrytning, i och med de spår som formulerades, alltså fanns det inte 
speciellt många interagerande system. De beslut som fattades kring något av spåren 
påverkade sannolikt inte utkomsten för några av de andra spåren.  

• Examensarbetaren började i princip arbeta helt utan förkunskaper, vilket knappast är 
den troliga situationen för ett produktutvecklande företag. Förmodligen har de allra 
flesta företag redan gjort samma eller liknande saker förut, och har därigenom viss 
kunskap kring hur konstruktionen bör utformas. Det är inte heller osannolikt att 
företaget dessutom är indelat i funktioner efter kompetensområde. 

• Examensarbetet har till stor del gått ut på att läsa, tolka och på lämpligt sätt föra vidare 
existerande teorier. Arbetet har inte innefattat så mycket nykonstruerande, frånsett de 
exempel som tagits fram. Således har också väldigt få kritiska beslut egentligen fattats. 

• Ett examensarbete av denna karaktär kan förmodligen liknas vid någon typ av 
forskning. Således är det väldigt svårt att kravställa och verifiera att det som antas eller 
analyseras är rätt eller fel. Det är möjligt att man i SBCE inte så ofta sätter samman en 
prototyp för att verifiera en funktion, men under examensarbetet upplevdes vid 
flertalet tillfällen då det var svårt att bedöma vad som var fel och rätt.  

• Till en viss nivå kan det också anses att resultaten har ändrat valet av de metoder som 
använts, och inte bara huruvida ett spår skulle fortsätta utforskas eller ej. Metoderna 
har till stor del bedrivits i sekvens, snarare än parallellt, och om en metod inte visat sig 
vara framgångsrik har denna lagts åt sidan. Detta kanske snarare tyder på ett Point-
based angreppssätt för examensarbetet, åtminstone vad beträffar metodvalet. 
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• En annan av den mest uppenbara paradoxen, är själva arbetsprocessen i sig. Att på 
samma gång arbeta efter och analysera en process, samtidigt som man försöker lära 
sig om processen kan skapa vissa komplikationer. Saknar man exempelvis tydliga 
definitioner är det lätt hänt att man hamnar i intressanta sidospår, vilket inte varit 
acceptabelt i en styrd SBCE produktutvecklingsprocess. 

 
Något som däremot kan argumenteras för och emot huruvida en skillnad råder, gäller 
optimering av helheten. I examensarbetet har inte någon direkt kommunikation mellan seten 
pågått, däremot har examensarbetaren i samråd med handledare försökt få till en väl 
disponerad och innehållsmässigt optimerad slutrapport. Däremot har visst omarbete 
förekommit i denna optimeringsprocess, men detta handlar snarare om optimering av 
examensarbetarens sätt att uttrycka sig tydligt i skrift, än att informationen varit felaktig. 

7.9.2 Utmaningar i examensarbetet 
Examensarbetet började med författandet av en planeringsrapport, vilket var bitvis svårt då 
uppgiften inledningsvis inte var helt definierad. Svårigheten var främst att planera tidsåtgång, 
eftersom alla slutleveranser inte fastslagits. Varefter uppgiftsbeskrivningen klarnade kunde 
dock planeringsrapporten författas på ett bra sätt. Praxis för examensarbeten på den aktuella 
institutionen av KTH är egentligen att examensarbetet skall ha pågått ett tag, och målen därav 
tydligt hunnit specificerats, vilket troligen hade varit att föredra. Parallellt, samt efter, 
författandet av planeringsrapporten gjordes en första informationssökning. Cirka 20 artiklar 
valdes ut av examensarbetaren och reducerades till 13 av handledarna på Scania. Det var 
bitvis svårt att hitta relevanta sökträffar, och därför kan andra examensarbetare uppmanas till 
att ha en relativt frekvent kommunikation med sina handledare, även under fasen med 
informationssökning. 
 
Efter att den inledande informationssökningen genomförts, sammanställdes alla viktiga 
punkter i ett dokument. Att dela upp information och sortera in denna under de spår som 
definierats vid starten av examensarbetet gick emellertid ganska bra. I samband med detta 
bestämdes också huruvida respektive spår skulle behållas, slås ihop eller elimineras. Detta 
resultat presenterades sedan vid IE1 för handledarna på Scania, då det även diskuterades vad 
som framkommit, samt examensarbetarens förslag på hur arbetet skulle gå vidare. Det rådde 
relativt god enighet om vad spåren innefattade och vad som borde göras. Några spår 
diskuterades dock fram och tillbaka mellan examensarbetare och handledare innan det 
bestämdes hur examensarbetet skulle fortgå. Även om examensarbetaren fick presentera sina 
idéer, lärdomar och slutsatser, och handledarna sina efteråt, var det väldigt svårt att inte 
instämma i det handledarna hade att säga då de innehar väldigt mycket kunskap inom området 
SBCE. Även om det uppmuntrades att examensarbetaren skulle komma med lite mer 
provokativa och prövande förslag för att testa idéer och tankar, var det svårt att utmana och 
testa teorier, då det inledningsvis inte tycktes finnas något som var State-of-the Art för SBCE. 
Några av de artiklar som studerats upplevdes ha ett väldigt komplicerat innehåll, varför dessa 
artiklar diskuterades med handledarna. Detta kändes som en förutsättning för att 
examensarbetet skulle fortgå på ett bra sätt, alltså att förstå det som läses och kunna reflektera 
över detta. Ett potentiellt problem då principer diskuteras med andra är, precis som i fallet 
med IE1, att man färgas av deras åsikter. Men försöker man bara vara objektiv under 
diskussionerna mellan handledare och examensarbetare, borde inte de egna reflektionerna och 
slutsatserna påverkas nämnvärt, men bättre det än att innehållet inte förstås alls. 
  
Tanken för det efterföljande arbetet var att examensarbetaren skulle fördjupa sig ytterligare, 
ett arbete som visade sig komma att bli delvis problematiskt. Examensarbetaren fann efter en 
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tid att det var lätt att fastna när ingen tydlig väg, på vad man borde studera för att fördjupat 
sig, fanns att gå. Bitvis upplevdes det som svårt att skilja vad som egentligen är, och vad som 
inte är intressant för studier inom området SBCE. Detta ledde bland annat till att 
examensarbetaren vid några tillfällen fann sig själv läsandes material om, eller i anslutning till 
SBCE, som inte gav svar på de frågor som ställts. Därmed inte sagt att läsningen var oviktig 
eller ointressant, utan snarare att det kan konstateras att det fanns många intressanta 
angränsande områden som bidrar till att SBCE fungerar, som exempelvis Chief Engineer eller 
Engineering Checklists. Det var också väldigt svårt att särskilja SBCE från Toyota. Ofta är det 
som skrivits kring SBCE relaterat till Toyota, något som kanske har gjort att sådant som inte 
är specifikt för SBCE, utan för Toyota, kommit med i examensarbetarens beskrivning av 
SBCE.  
 
Att enbart fördjupa sig i SBCE upplevdes efterhand som problematiskt. Därför flyttades fokus 
under ett tag av examensarbetet, och energi lades istället på att försöka sätta SBCE i ett större 
sammanhang. Att sätta SBCE i ett större sammanhang samt att beskriva andra system i 
anslutning, ansågs senare nödvändigt för att kunna förklara SBCE på ett mer förståeligt sätt. 
Frågan är om det inte hade kunna vara fördelaktigt att börja i detta ännu lite bredare 
perspektiv för att få detta stora sammanhang initialt. Att bara fördjupa sig hela tiden, skapar 
hela tiden nya insikter och sidospår. Något som i sin tur öppnar nya områden att studera, och 
ju fler sidospår, desto mindre blir fokus på ursprungsuppgiften. Med detta inte sagt att 
processen fungerade dåligt, men eventuellt att det kunnat vara fördelaktigt att börja på en än 
mer övergripande nivå vad som gjordes. 
 
Under examensarbetet har också flera förtydligande exempel för SBCE skapats. Vissa av dem 
i syfte att diskutera kring med handledarna, andra för att förklara för utomstående. Alla 
exempel som skapats har dock haft sina brister, eftersom de på ett eller annat sätt har 
förenklats. Då exempel görs mindre komplexa och mer generella, kan man också förlora en 
del av representation av tillämpbarheten. Det visade sig mycket svårt att försöka utforma en 
universalmodell som täcker in många olika aspekter av SBCE.  
 
Vad gäller den diskussion som författats, kan sägas att denna inte alltid var så lätt att skriva. 
De allra flesta exempel som finns beskrivna är från nittiotalets mitt eller slut. Således är det 
inte säkert att de situationer som beskrivs från olika företag är giltiga, då man sällan vet hur 
skillnaderna mellan exempelvis Toyota och deras amerikanska konkurrenter har förändrats. 
Huruvida Toyotas process fortfarande är så överlägsen som den ibland beskrivs, känns inte 
helt tydligt i några av de senare artiklarna som studerats. Det skulle också varit intressant att 
se en jämförelse hur europeiska biltillverkare står sig vad gäller produktutveckling jämfört 
med Toyota. En intressant parentes är att det sällan är Japanska författare som beskriver 
Toyotas processer, vilket känns lite förvånande. Det kändes också extremt svårt att sitta och 
spekulera om det man inte visste hos Toyota, och egentligen kom inga direkta svar, utan bara 
mer frågor fram. Vissa av dessa frågor har säkert svar nedtecknade och finns där ute att 
studera, andra behöver kanske nya undersökningar och studier för att besvaras. Men för 
examensarbetarens fall gör det faktum att han inte i någon större utsträckning varit ute och 
studerat hur det faktiskt fungerar på ett stort företag, gör det än svårare att greppa och 
analysera de problem och tankar som figurerat under examensarbetets gång. Det faktum att 
Scania har över 12 000 medarbetare i bara Södertälje, gör det än mer svårt att ta till sig hur 
alla komponenter fungerar tillsammans i ett system, både övergripande, men framförallt på 
detaljnivå. Oavsett Scania eller Toyota, så är framgångsrika företag de som alltid söker 
förbättra sig. Således förändrar sig företagen också, vilket givetvis är en stor utmaning att 
beskriva på en person i ett examensarbete om 20 veckor.  
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7.10 Validitet och tillförlitlighet 
För att öka studiens validitet och tillförlitlighet har flera metoder tillämpats, vilka delvis också 
diskuterades i Avsnitt 2.6. Validitet omfattar att kontrollera att det som studeras verkligen är 
det som ämnas studeras, medan tillförlitlighet handlar om att minimera felen i studien (Patel 
& Davidson, 2003). 
 
Ett av det viktigaste arbetet för att genomföra ett lyckat examensarbete, är att kontrollera just 
validiteten. Det främsta sättet att styrka validitet har i detta examensarbete varit genom 
kontinuerlig kontakt med handledarna på Scania. Validiteten har kontrollerats i flera 
situationer som exempelvis:  

• Efter att varje artikel lästs, har dess innehåll sammanfattats, med fokus på relevant 
informationen kompletterat med examensarbetarens egna reflektioner av innehållet. 
Denna information har sedan samlats ihop och presenterats för handledarna på Scania 
eftersom de har stor insikt de aktuella områdena.  

• Ett potentiellt problem som omtalats rör information som är svår att skilja huruvida 
denna är specifik för SBCE, eller bara för Toyota. All information gick inte att 
särskilja, men genom dialog med handledarna har det säkerställts att informationen 
varit av intresse. 

• Innan intervjuer och samtal, har diskussionsfrågor och intervjuernas syfte diskuterats 
med handledarna, för att säkerställa att frågorna är relevanta och förhoppningsvis ger 
svar på de frågor ämnas få besvarade. 

 
För att höja examensarbetets tillförlitlighet har framförallt tre saker gjorts: 

• Det första som automatiskt görs vid studier av tillgänglig litteratur är att bedöma hur 
solitt ett resonemang är. Detta kan bland annat göras genom att kontrollera en källas 
referenser, samt trovärdigheten av referenserna. Förutom att studera källor, kan man 
också se till vilka metoder som använts, samt studiens omfattning och var den 
publicerats. 

• Tillförlitligheten hos de resultat som examensarbetaren inhämtade från de 
respondenter som intervjuades, har främst höjts genom att använda flera respondenter, 
jämföra med Scanias beskrivna produktutvecklingsprocess, samt genom avstämning 
och dialog med handledarna på Scania. 

• Giltigheten för de modeller och exempel som formulerats av examensarbetaren har 
kontrollerats med handledarna på Scania, eftersom de är de mest kunniga personerna 
kring ämnet SBCE som figurerat kring detta examensarbete. 
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8. Slutsatser och förslag 

8.1 Slutsatser 
Det övergripande syftet med detta examensarbete beskrevs i Avsnitt 1.3, Syfte och mål, vara 
att undersöka vad SBCE är, hur det fungerar och vad det används till. Med detta syfte i åtanke 
sammanfattas examensarbetet i nedanstående slutsatser: 

• En fråga som utvecklades under examensarbetets genomförande var vad det främsta 
syftet med att tillämpa ett SBCE angreppssätt egentligen är. Fortfarande finns inget bra 
svar på huruvida SBCE främst är ett system för riskreducering eller 
kunskapsuppbyggnad, utan det tycks dock som att dessa två går hand i hand. Genom 
att tillämpa SBCE och utveckla flera alternativ minskas risken för att fel alternativ 
väljs – riskreducering, men samtidigt samlar man information då flera alternativ 
undersöks – kunskapsuppbyggnad. 

• Genom den information som presenterats i de studier som gjorts kring SBCE 
konstateras att SBCE är ett system som delvis finns där för att upphäva sig själv. Med 
detta menas att genom att studera och dokumentera flera alternativ byggs en kunskap 
som inte behöver införskaffas igen. Därav kan antalet spår hela tiden minskas och 
angreppssättet bli mer likt Point-based. Däremot tillkommer konstant nya teknologier, 
varför SBCE aldrig får försvinna.  

• Det kan konstateras att SBCE kan implementeras ensamt, men för att maximera sin 
potential bör interagerande system också förekomma. Exempelvis måste en bra metod 
för att definiera en lösningsrymd finnas, och en annan för att lagra all information, 
annars måste sannolikt processen upprepas då kunskap glöms och går förlorad.  

• Det kan dock konstateras att enligt litteraturens beskrivning förekommer vissa 
avgörande skillnader mellan SBCE och Point-based produktutveckling, exempelvis 
antalet koncept som utforskas. Men frågan huruvida skillnaderna verkligen är så stora 
i praktiken går fortfarande inte att svara på efter detta examensarbete. 

• Man kan således säga vad man vill, men alla siffror kring Toyota visar på att företaget 
onekligen gör något rätt. Det kan också debatteras huruvida Toyotas produkter är 
konservativa och tråkiga eller ej, men det lämnas åt läsaren att tycka vad denne vill. 
Uppenbarligen säljer Toyotas produkter och den stora frågan i sammanhang är 
fortfarande hur stor del SBCE har att göra med denna framgång. Mycket säger vissa 
författare, men examensarbetaren vill efter dessa 20 veckor inte heller gå längre än att 
säga att SBCE sannolikt är en bidragande orsak, men att detta behöver undersökas 
mera. 

8.2 Förslag till fortsatt arbete 
All den information som finns kring SBCE och angränsande system ligger naturligtvis bortom 
omfattningen för detta examensarbete. Ett nästa steg för att få ett än bättre grepp kring SBCE 
och Toyotas arbetssätt är att försöka klara upp några av de frågetecken som diskuteras i under 
Kapitel 7. Detta rör exempelvis de verktyg och metoder som tillämpas för att inleda en SBCE 
process. Att fördjupa sig och försöka förstå hur man definierar sin lösningsrymd (map the 
design space), tycks av examensarbetaren vara ett gott första steg mot att kunna implementera 
SBCE. Med som hjälpmedel för att göra denna definition finns flera verktyg, som exempelvis 
Engineering Checklists, och det skulle vara väldigt intressant att klara ut hur dessa ser ut, vad 
de innehåller samt hur de används i praktiken. 
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Bilaga 1. Detaljerad tidplan 
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Bilaga 2. SBCE-spårval efter IE 1  

 
 
I denna representation markerar X att spåret eliminerades utan att någon större kunskap 
tillgodogjorts. $ markerar i sin tur att spåret eliminerats men att faktisk kunskap har 
inhämtats. Spår från vilket pilarna fortsätter visar också att arbete med dessa spår kommer att 
fortsätta. 
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Bilaga 3. SBCE intervjuguide 
 
Känner du till begreppet SBCE respektive Point-based? 
 
Det enklaste exemplet, vi vill boka en mötestid:  
Point-based – skickar ut ett förslag på en tid som alla får svara på. Får förmodligen skicka ut nytt förslag om 
någon inte kan komma. Iterera, iterera. 
Set-based – skickar ut ett antal tider som folk får svara på. Alternativt ett antal dagar och folk får svara på vilka 
tider de kan/inte kan och ser vilken tid som skulle kunna passa alla. 
 

1. Vilka typer av projekt har du arbetat i, och har du i något fall arbetat mer Set-Based? Det vill säga 
arbetat parallellt med flera idéer under ett längre skede? 
Någon ev. skillnad på ”grön”- resp. ”gulpil” 

2. Varför tillämpades denna process/metod? 
3. Hur gick i så fall fasen till när alla koncept skapades, vilka var närvarande, hur många togs fram och 

vilka metoder användes? 
4. Var fokus på att ta fram ny teknik eller utveckla befintlig? Finns det ofta någon konservativ och någon 

mer obeprövad lösning kanske? 
5. Finns en standard utvecklingsmodell och skiljde sig i så fall detta projekt mot den modellen och på 

vilket sätt? 
6. Vad är det första man definierar och ställer krav på? 
7. Om man ser till det/de specifika projektet, vilken typ av parametrar valde ni att låsa tidigt respektive 

senare? Och varför? Är de alltid av samma typ? Finns det några parametrar man inte vill låsa tidigt? 
Vad krävs för kunskap om systemet för att låsa en parameter? 

8. Hur ser en eventuell uppdelning i delsystem ut och hur går den till?  
9. Hur såg arbetsprocessen ut, minskades antalet koncept successivt eller gjordes en utvärdering varefter 

ett slutgiltigt val genomfördes? Om avsmalnande, när vet ni att det är okej att välja slutgiltig lösning? 
10. Vilka typer av parametrar var det som utvärderades och vad krävdes för att fatta ett beslut. Användes 

någon standard utvärderingsmetod, typ Pugh? 
11. Hur mycket är subjektivt/erfarenhetsbaserat respektive baserat på hårda fakta beräkningar/tester? Gör 

man olika typer av val i olika skeden, eller väljer man alltid på samma sätt? 
12. Hur jobbade ni med att optimera helheten, hur interagerade olika funktioner och hur skedde 

kommunikationen dem emellan? 
13. Hur ser man till att ett beslut inte påverkar andra funktioners arbete? 
14. Hur jobbar ni med att återvinna och lagra kunskap? 

a. Hur använder ni gammal kunskap 
b. Var hämtas den ifrån, jämför också implicit och explicit 
c. Hur lagras kunskap för kommande projekt 

 
Vem är det normalt som kommer med ”beställningen” som leder till att en arbetsprocess måste påbörjas? 

- Hur mycket av det arbete som utförs sker i linje- respektive projektform 
- Om båda förekommer, skiljer sig syftet mellan de båda åt, mer forskning ex. för att öka kunskap, 

snarare än fokus på nya produkter 
- Skiljer sig också kravställningen åt, vad som skall uppnås 
- Och definitionen hos det system som skall konstrueras, skiljer det sig i så fall 
- Skiljer sig också beställarens och den ansvariges hantering av processen, ex. kanske en projektledare 

jobbar mer mot deadlines etc. 
 
 
Övrigt 

- Hur länge varar ett typiskt utvecklingsprojekt 
- Hur ofta krävs itereringar och återarbete, och hur mycket tid går åt för detta 
- Vem planerar arbetsuppgifterna  

 


