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Förord 
Redan i högstadiet bestämde jag mig efter en konsultation med skolans kurator för att bli 
civilingenjör. Jag hade inte helt klart för mig vad det var men det verkade som att det var något 
för mig. Mamma och pappa har stöttat mig på många olika sätt under arbetets gång och min 
lillasyster ger mig en enorm input av information som berikar mig och detta examensarbete. 
Min pojkvän har stöttat mig genom arbetet och varit ett bra bollplank. Mormor, moster, hennes 
man och deras två söner ger mig inspiration och tvingar mig genom frågor att tänka igenom 
idéer från många annorlunda synvinklar.   
 
Under tiden på KTH växte en något klarare bild av vad jag ville göra när jag ”blev stor” fram. 
När jag valde min inriktning IPU (Integrerad Produkt Utveckling) visste jag att jag valt helt rätt. 
Föreläsningarna var mycket inspirerande och har till stor del inspirerat detta arbete. I början av 
studierna ägnade jag inte mycket tid åt att fundera på examensarbetet och hur omfattande det 
skulle vara. Nu när jag tänker tillbaka på arbetet har det varit ett stort och till en början läskigt 
arbete, att utföra och sammanställa.  
 
Alla människor som jag träffat under resans gång har bidragit friskt med användbar information 
ett trevligt bemötande och många leenden. De företag som deltog i studien skall ha ett varmt 
tack för att ni gav mig tid och tillhandahöll trevlig och kunnig personal. 
 
Jag vill tacka hela Knightec men lite extra Knightec Stockholm för att jag fick möjligheten att 
göra mitt examensarbete hos dem. Det har gett mig som person mycket och varit jättekul att på 
ett trevligt företag med jätte trevliga medarbetare få göra detta. Jag vill också tacka min 
referensgrupp på Knightec som bestod av; 

Christian Strömqvist 
Erik Rurling 
Mattias Martinsson 
Mattias Pernler 
Mattias Widerstedt 
Tomas Kjellqvist 

Slutligen vill jag tacka mina handledare; 
på KTH Anders Berglund 
på Knightec Mattias Pernler, Erik Rurling 

 
Trevlig läsning 
 
 
____________________________ 
Cajsa Rosén
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Sammanfattning 
Med en växande global marknad, ökad global konkurrens och en eskalerande teknikutveckling 
krävs idag allt mer av företag. Företagen behöver bli effektivare dvs. utnyttja sina resurser 
optimalt. Det finns mycket litteratur med sammanställda forskningsresultat på området 
produktutveckling och hur denna skall utföras effektivt. Detta kan med fördel anpassas till 
företag och implementeras för ökad effektivitet.    
 
Detta examensarbete har utförts för Knightec AB med syftet att genom intervjuer och 
diskussioner med företag utreda, sammanställa, motivera och ge förslag på en 
produktutvecklingsprocess med stödmetoder och tillvägagångssätt för teknisk projektledning. 
I studien deltog Knightec AB och tre företag lokaliserade i Sverige som föreslagits av Knightec 
AB. Genom semistrukturerade intervjuer och diskussioner i fokusgrupper togs information fram 
från de tre involverade företagen. I en referensgrupp tillsatt av Knightec AB och med deras 
anställda togs med teori, resultat och erfarenheter från de andra företagen i studien en lämplig 
produktutvecklingsprocess fram.  
 
Samtliga företag i studien var amerikanskt ägda och organiserade i linjeorganisationer med 
projekten fristående under dessa. Resultaten visade på brister i utbildning, tillämpning och 
existens av gällande processer, stödmetoder och tillvägagångssätt samt brister i kommunikation 
i och mellan projekt och mellan de olika ledningsnivåerna på företaget. Det tvärfunktionella 
arbetet var bristfälligt och naturliga mötesplatser fanns det få av och/eller var oinspirerade 
inredda. 
 
Företagen satsade generellt sett för lite resurser tidigt i projekten vilket bl a visade sig som 
ofullständiga eller felformulerade kravspecifikationer och problem i det vidare 
utvecklingsarbetet. Många påvisade brister hos de studerade företagen kan relateras till ämnen 
som kommunikation, lokalutformning, placering och gruppdynamik. I ett företag med en grund 
i tekniska produkter finns en stor teknisk kompetens och när fokus länge har legat på det 
tekniska i produkten kan det vara lätt att under utvecklingens gång förbise de andra delarna 
(kommunikation, lokalutformning, placering och gruppdynamik) som bidrar till en lyckad 
produkt. Detta kan vara en förklaring till de identifierade bristerna.  
 
I stort saknades en helhetssyn på företagen, vad beslut leder till och vad det finns för alternativ. 
Det är svårt att förstå varför företagen inte satsar pengar och resurser på att bli effektivare med 



   
 

iv 

hjälp av stödmetoder men förståelsen ökar om det faktum att företagen redovisar årsvis tas i 
beaktning. Det tar tid och kostar mycket att införa nya stödmetoder och det är dessutom svårt 
att räkna på hur mycket företaget tjänar på stödmetoderna. Med en årsredovisning, förlorar 
företagen de första åren på att införa stödmetoder vilket i en hård konkurrensstyrd situation kan 
vara problematiskt.  
 
Som teknisk projektledare är det mycket som bör tas i beaktning. Litteraturen och detta 
examensarbete pekar på att en involvering och ett engagemang från företagsledningen krävs för 
ett optimalt resultat. Teorin redovisad i detta arbete visar en klar bild av vad som bör tas i 
beaktning gällande produktutvecklingen för att arbeta effektivare och ta till vara på de resurser 
och den information som finns. Bristerna i företagen är tydliga och finns i utbildningen, 
insikt/medvetenhet, helhetssyn och till viss del hur lång framtidsinsikt företagen har.      
 
En teknisk projektledare bör framförallt vara bred i sitt kunnande och vara medveten om hur 
teknik, produktutvecklingsprocesser, stödmetoder, gruppdynamik, lokalutformning, placering, 
kommunikation (tvärfunktionellt arbete) kan samverka för att bidra till ett effektivare 
produktutvecklingsarbete.  
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Abstract 
Due to an increasing global market with a growing competition and an escalating technology 
development the demands on companies today are increasing. To maximise the output from 
their recourses they need to be more efficient. The research on product development and how to 
ensure the efficiencies in the process are extensive and companies could by adapting and 
implementing the result of this research use its benefits.   
 
This master thesis is made for Knightec AB with the aims that through interviews and 
discussions with three companies investigate, collate, justify and give proposals for product 
development process together with supporting methods and procedures for technical project 
management. Besides Knightec AB three other companies located in Sweden has been 
participating in this study. Through semi structured interviews and discussions in focus groups 
information from the three involved companies were obtained. Knightec AB established a 
reference group with employees and with their experiences, the information obtained from the 
other companies in the study and the litterateur study a suitable product development process 
were developed.  
 
All the companies in this study have American owners and are organized in line-organisations, 
the projects are independent of these. The results pointed on deficiencies in education, 
application and existence of current processes, support methods and procedures and 
deficiencies in communication in and between projects and between the different management 
levels. The cross-functional work was inadequate and natural meeting places were few and/or 
where uninspiring decorated. 
 
The companies generally invested too little recourses early in the projects. The projects also 
proved to have an incomplete or poorly formulated specification of requirements and problems 
in the on going development. A great amount of deficiencies at the studied companies could be 
related to matters such as communication, premise formulation, location and group dynamics. 
In a company with the basis in technical products and with a high technical competence it is 
easy to overlook the non technical parts (communication, premise formulation, location and 
group dynamic) in the process that also contribute and ensure a successful product during the 
development. This could be the case in the studied companies. 
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A basic lack of a comprehensive view partly exists in the companies, what the decisions lead to 
and what the alternatives are. It is difficult to understand why the companies do not invest 
money and resources to be more efficient with the assistance of supporting methods, but it is 
easier to understand when considering the fact that the companies present their financial 
statement annually.  
 
As technical project manager, much needs to be considered. The literature as well as this master 
thesis points out that for an optimum result it is crucial that the company management is 
committed and highly involved in the ongoing projects. The theory presented in this thesis 
clearly point out what should be taken into consideration in the current product development in 
order to work more efficiently and to gather up the resources and the information that already 
exists. The deficiencies in the companies are clear and are among others the education, 
understanding /awareness, overall vision and to a certain part how the companies build the 
company (for the future ore the near future).      
 
A technical project manager should above all be broad in her know-how and be aware of how 
technology, product development processes, supporting methods, group dynamics, premise 
formulation, location and communication (cross-functional work) can interact in order to 
contribute to a more effective work concerning the product development. 
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1. Introduktion 
I dagens samhälle med ökad medvetenhet på marknaden, fler kunder till följd av 
globaliseringen och ökad konkurrens blir det allt svårare för företag att följa med i 
utvecklingen.  De senaste decennierna har dessutom kännetecknats av en eskalerande 
teknikutveckling vilket har fått till följd att många produkters livscykler har förkortats. Med 
kortare livscykler följer kortare tid att tillgodogöra sig investeringen som gjorts i produkten. 
Detta sätter större press på företag att se över sitt arbetssätt och metoder för att förbättra dem, 
(Ottosson, 1993), (Ottosson, 1999), (Fredriksson, 2003).  
 
För att skapa en lyckad produkt finns det en mängd saker som bör vara uppfyllda enligt 
litteraturen på området. Det är viktigt att företag identifierar vilken marknad produkten skall 
säljas på, i vilket marknadssegment, vilka kunder produkten skall rikta sig till, vad kunderna 
kräver och önskar av produkten och vad de vill att den skall representera. Produkten i sig har 
också mål den behöver uppfylla, (Johannesson, Persson, Pettersson, 2004).  
 
För att konstant följa marknadens önskemål och konkurrensen krävs det i allt större 
utsträckning av företag en kontroll och effektivisering bl a av sin produktutveckling.  
Det krävs också att företag blir bättre på att ta fram idéer och på att arbeta i projekt 
(Johannesson et al., 2004).  
 
Ett strukturerat arbetssätt på alla nivåer i företaget ökar möjligheten att i dagens läge vara 
konkurrenskraftig och möjligheten att styra företaget. För att uppnå detta behövs en 
formulerad produktutvecklingsprocess och i denna kan med fördel stödmetoder användas för 
att klargöra, effektivisera och hjälpa arbetet i produktutvecklingen.   
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1.1. Bakgrund 

1.1.1. Knightec AB 
Knightec är ett mellanstort konsultbolag som grundades 2002 och som nu har ca 200 
anställda. De har under de senaste två åren vuxit med 51 anställda vilket innebär en 40 %-ig 
ökning mellan årsskiftena 2005/2006 och 2007/2008. Knightec AB känner att de att de 
behöver tydliggöra ett sätt att arbeta för att erbjuda sina kunder mer än bara ”ren 
ingenjörskompetens”, som för dem är den tekniska delen av ingenjörskonsten. Knightec AB 
bedriver verksamhet inom produkt och produktionsutveckling med kompetenser inom 
validering, projektledning, industridesign, beräkning, elektronik/mjukvara, mekanik, 
produktionsutveckling och automation inom industrin. De tillhandahåller kompetenser inom 
hela produktutvecklingskedjan och då marknaden för produktutveckling utvecklas 
kontinuerligt känner de att det är viktigt att följa med. 
 
Knightec hyr som konsultbolag ut tekniska kompetenser och individer. När de arbetar hos 
kunden blir det ofta i kundens produktutvecklingsprocess och med deras stödmetoder och 
tillvägagångssätt om något av det finns. För att stärka sin kompetens och att bygga ut den nya 
del av företaget som teknisk projektledning innebär vill Knightec ha ett utarbetat och tydligt 
arbetssätt för att säkerställa ett lyckat resultat. Med detta examensarbete vill Knightec AB 
undersöka möjligheten att använda sig av en tydlig produktutvecklingsprocess och viktigt är 
att i denna ha ett par stödmetoder och tillvägagångssätt som är tillämpbara i olika steg i 
produktutvecklingen. 
 
Knightec har idag en enkel produktutvecklingsprocess och kunskapen inom stödmetoder och 
tillvägagångssätt är mer kopplad till individer på företaget än som etablerade 
Knightecmodeller. Knightecs önskemål är att examensarbetet skall klargöra, ge förslag på och 
illustrera hur de arbetar, på ett systematisk sätt. 

1.1.2. Företag i studien 
I studien deltog förutom Knightec AB tre andra företag. Dessa tre företag föreslogs av 
Knightec AB och har olika kopplingar till dem. Företagen är i denna studie, enligt egen 
önskan anonyma och benämns som Företag 1, Företag 2 och Företag 3. I resultatet, kapitel 4, 
beskrivs respektive företag kort innan resultatet från företaget presenteras. 

1.2. Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utreda, sammanställa, motivera och ge förslag på en 
produktutvecklingsprocess med stödmetoder och tillvägagångssätt som skall vara tillämpbara 
för teknisk projektledning med inriktning på huvudsakligen mekanikutveckling. 
 
Examensarbetet sammanställer stödmetoder samt tillvägagångssätt och motiverar varför och 
när de kan tillämpas. 

1.3. Avgränsningar  
Examensarbetets resultat är framtaget med och för Knightec AB. Examensarbetet är en 
kvalitativ studie av Knightec AB och tre andra företag med avsikt att ge förslag på en 
produktutvecklingsprocess till Knightec AB. 
 
Avgränsningen i detta arbete med avseende på produktens livscykel är från idé till 
slutprototyp och har tagits fram i samförstånd med Knightec AB. 
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Fokus låg främst på att presentera stödmetoder för mekanikutveckling från en projektledares 
synvinkel. Det innebar att tillviss del sammanställa vad som fanns i litteraturen, förklara 
stödmetoder och tillvägagångssätt samt att utreda eventuella arbetssätt hos de företag som 
involverades i studien. De områden som behandlades i produktutvecklingsprocessen var 

 Ideégenereringsmetoder 
 Konceptgenerering 
 Konceptvalsmetoder 
 Kvalitetssäkringsmetoder 
 Miljö/kostnadsreduceringsmetoder 
 Informationsutbyte 
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2. Metod 
I detta kapitel presenteras kort de metoder som har använts för att studera befintlig litteratur 
på området och för att studera hur företagen i denna studie arbetar. 

2.1. Informationsinsamling 
Den information som samlades in var av typen primär och sekundär information. Den primära 
informationen samlades in från individer som arbetar i eller i nära anslutning till olika projekt. 
Detta skedde främst genom intervjuer och genom diskussioner i fokusgrupper men även 
genom diskussion med en referensgrupp. Intervjuerna genomfördes i huvudsak med 
projektledare och diskussionerna i fokusgrupper med i huvudsak konstruktörer. Intervjuer och 
diskussioner med fokusgrupper gjordes öga mot öga och spelades in digitalt. Syftet var att 
göra en kvalitativ intervju vilken erhåller kvalitativa beskrivningar av den/de intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka deras mening. 
 
Den sekundära informationen är allt skrivet material, tryck eller digitalt. 
 
I starten av examensarbetet togs beslut om att information skulle samlas in på fyra olika sätt. 
De fyra olika sätten redovisas i kommande avsnitt enligt den ordning de utförts. 

2.1.1 Förstudie 
De företag som deltagit i studien var tidigt identifierade. Genom korta möten och diskussioner 
med dessa, gällande området produktutveckling klargjordes vilka områden företagen var 
intresserade av att förbättra. Detta, tillsammans med diskussioner med Knightec AB gav en 
bra grund för att starta undersökningen. Författaren föreslog sedan ett enligt henne lämpligt 
område att arbeta vidare med och detta godtogs av den ansvarige på Knightec AB.  

2.1.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien omfattade andra examensarbeten, böcker, artiklar, hemsidor och annat 
utgivet material. Detta har sammanställas i teorikapitlet och utgör grunden för studierna.  
 
Information i bokform och annan tryckt litteratur söktes med, Libris (www.libris.kb.se). Det 
utgivna materialet hämtades på Stockholm Universitets bibliotek och Kungliga tekniska 
biblioteket.  
 
För att söka information på Internet användes sökmotorerna; Google (www.google.se) och 
Google scholar (scholar.google.com). För att göra processen enklare användes även 
Wikipedia och författarens kunskaper som start för att söka efter relevanta sökord. Nya 
sökord tillkom allteftersom ny litteratur identifierades. Några exempel på sökord var; 

• Produktutvecklingsprocess 
• Idégenereringsmetod 
• Konceptval 
• Produktutveckling 
• Konstruktion  
• Miljö 

Alla sökord finns dokumenterade i appendix A. 

2.1.3 Referensgrupp 
En referensgrupp med sex medlemmar tillsattes på Knightec AB för att ge understöd och delta 
i diskussioner kring resultat och andra frågeställningar detta arbete ställdes inför. 
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Referensgruppen tillsattes även med syftet att diskutera och välja lämplig 
produktutvecklingsprocess för företaget. Referensgruppen bestod av Knightec AB:s 
medarbetare. Majoriteten av dem är konsulter. Tre av dem arbetar till största del som 
konstruktörer, en arbetar med teknisk projektledning, en är industridesigner och en är chef för 
mekanikgruppen i vilken konstruktörerna och den tekniska projektledaren ingår. 

2.1.4 Intervju 
Intervjuer kan utföras på olika sätt. De kan vara öppna samtal där frågorna inte är nedskrivna 
och förberedda i förväg, eller strikt strukturerade där frågorna är förberedda och 
intervjuguiden med alla frågor följs till punkt och pricka (Kvale, 1997). För att kartlägga hur 
arbetet i projekt fungerar utfördes i detta examensarbete ett antal semistrukturerade intervjuer 
med projektledare. Projektledarna hade innan intervjuerna möjligheten att förbereda sig då de 
i förväg fick en kopia på frågorna, se appendix B. 
 
En semistrukturerad intervju är en intervju med förberedda frågor som mall för att styra 
samtalet och för att få svar på de frågor som behöver besvaras inom den uppsatta tidsramen 
(Bell, 2007). Denna typ av intervju valdes då möjligheten att gräva djupare i olika områden 
möjliggörs genom att under samtalet läsa av den intervjuade, styra frågorna och prioritera 
dem eller lägga till nya allt eftersom information framkommer. 

2.1.5 Fokusgrupp 
Informationsinsamlingen från projektmedlemmar angående erfarenheter utfördes i en 
diskussion med två individer, en fokusgrupp per företag. En fokusgrupp är en grupp som 
samlas för att fokusera på några eller någon frågeställning (Kvale, 1997).  
 
Författaren till detta arbete fungerade i diskussionerna som moderator och styrde diskussionen 
med i förväg nedskriva frågor. Deltagarna fick innan diskussionen möjligheten att förbereda 
sig då frågorna skickades till dem om de ville, se appendix B. I fokusgruppen var det två 
personer med liknande utbildning och kunskaper som intervjuades (Bell, 2007). I 
diskussionerna användes samma intervjuguide som för projektledaren, se appendix B. Alla 
frågor togs ej upp men intervjuguiden, se appendix B, fanns som grund för att diskutera 
samma frågor som gjorts med projektledaren. 
 
Då ingen kontakt med de individer som kunde bidra med information inifrån projekten fanns 
innan insamlingstillfället, fanns det endast en vag uppfattning om vilken information de 
besatt. För att mesta möjliga information under kortast möjliga tid skulle hämtas valdes att 
intervjuerna skulle ske i fokusgrupper. I fokusgrupper kunde samtalet styras och de 
involverade i diskussionerna täckte tillsammans in ett större kunskapsområde med olika 
erfarenheter som grund. 
 
Fokusgrupperna tillsattes av företagen med författarens önskemål att det fördelaktigen skulle 
vara konstruktörer eller industridesigners med en viss erfarenhet och ett intresse för 
utveckling. 

2.2. Tillvägagångssätt 
Initialt utfördes en förstudie. Denna omfattade korta möten öga mot öga eller på telefon med 
de företag som ingick i studien. Informationen från dessa möten diskuterades med Knightec 
AB och sedan formulerades ett syfte. För att starta studien och för att uppfylla syftet startade 
författaren en litteratursökning. Litteratur relevant för att uppfylla syftet och för Knightec AB 
skapade teoretiska referensramen för detta examensarbete. Intervjuguiden togs fram utifrån 
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denna teoretiska referensram och intervjuer samt diskussioner i fokusgrupper utfördes sedan 
med denna som grund. Intervjuer med projektledare skedde innan diskussion med 
fokusgruppen (konstruktörer) på respektive företag för att möjliggöra komplettare bild av 
företaget som studerades, dess organisation och en eventuell produktutvecklingsprocess.   
 
Parallellt med intervjuerna skedde möten med referensgruppen gällande val av en 
produktutvecklingsprocess. Vilken produktutvecklingsprocess som var lämplig behandlades 
kort och identifieringen av lämpliga stödmetoder och tillvägagångssätt i denna var det främsta 
målet. För att välja produktutvecklingsprocess jämfördes existerande modeller med 
uppdragsgivarens erfarenhet och önskemål genom referensgruppen. En modell på en lämplig 
produktutvecklingsprocess föreslogs sedan av författaren och referensgruppen valde.  
 
Analysen startades efter att all primärdata samlats in och utfördes genom att jämföra 
intervjuer och diskussioner med teoridelen (Företag 1, Företag 2 och Företag 3). Analysen har 
strukturerats upp i kapitel 5 i enlighet med teorikapitlet och hänvisningar till litteratur finns 
tydligt med i analysen. Resultatet av analysen presenteras som slutsatser med även som 
rekommendationer till en teknisk projektledare. 

2.3. Reliabilitet och validitet 
För att examensarbetet och dess resultat skall vara tillförlitligt är det viktigt att utforma 
studien för att uppnå detta. Reliabilitet förklarar hur pålitlig informationen är och validitet 
mäter informationens giltighet (Slavomir-Vasic och Magoulas, 2004).  
 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann undersökaren är (ibid). I 
detta examensarbete gäller det främst vilka metoder som valts för att söka och ta fram 
information och hur informationen har verifierats samt analyserats.  
 
När en studie görs samlas till en början mycket material in, både primärdata och sekundärdata 
som togs fram i detta examensarbete var omfattande. Resultatet från intervjuer och 
diskussioner i fokusgrupper, spelades in och verifierades genom e-post. Genom att verifiera 
resultatet mot respondenten och möjligheten att lyssna på intervjun återigen ökar 
reliabiliteten. Att göra en komplett analys på allt material och redovisa det tar längre tid än 
vad ramarna för detta examensarbete tillåter. Analysen har utförts på ett strukturerat sätt för 
att undvika misstag eller andra fel (Kvale, 1997) och därmed säkerställa reliabiliteten på 
examensarbetet. Analysen jämför sekundär information med primär information detta görs för 
att uppfyllandet av syftet skall vara tillförlitligt. Att verifiera sekundär information med 
primär information för att sedan analysera detta och förslå rekommendationer ökar 
reliabiliteten på dessa samt resultatet av examensarbetet. Analysen bygger på en persons 
tankar, erfarenheter och idéer. Ett stort informationsutbyte har skett med dennas direkta 
omgivning, genom möten och samtal som pga som omfattning omöjligt kan redovisas i detta 
examensarbete. Det finns alltid svagheter i att analysen har utförts av en person då den lättare 
omedvetet kan vinklas. Författaren har varit medveten av detta under sitt arbete och genom att 
tillämpa ett strukturerat sätt att tänka, noga visa på referenser (Kvale, 1997) och dela med sig 
av tankar och funderingar till alla tillgängliga personer för feedback, försökt att undvika en 
vinkling av examensarbetet och säkerställa reliabiliteten.   
 
Validitet avser om mätningen gjorts av relevant material för sammanhanget (Slavomir-Vasic 
och Magoulas, 2004). I denna studie gäller det främst samspelet mellan intervjuaren och 
respondenten och deras kunskaper på området (ibid). Uppfattar respondenten intervjuarens 
frågor korrekt? Har respondenten tillräcklig kunskap för att svara på intervjuarens frågor? Är 
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intervjuaren tillräckligt kunnig för att veta vilka frågor som skall ställas och vilken 
information som skall sökas? Är några frågor som intervjuaren innan intervjuer kan fundera 
kring.  
 
När semistrukturerade intervjuer, diskussioner med fokusgrupper och en referensgrupp utförs 
bör följande två punkter tas i beaktning (Kvale, 1997).  

• Det är viktigt att vara medveten om att den som intervjuar styr intervjuerna och 
diskussionerna.  

Genom att i förväg anteckna och strukturera frågorna, göra förberedande övningar, diskutera 
frågorna med andra samt öka medvetenheten om vikten av objektivitet försökte en objektiv 
syn på arbetet skapas (Kvale, 1997).  

• För att en intervju skall resultera i bra information är det viktigt att skapa ett 
förtroende mellan de involverade då det kan utgöra en grund för ett öppet och ärligt 
samtalsklimat.  

De första minuterna av intervjun är avgörande (ibid). För att skapa ett bra samtalsklimat under 
intervjun arbetade intervjuaren redan från första handslaget/hälsningen, konkret med att 
lyssna uppmärksamt, visa intresse och visa förståelse. En intervjuguide skapades efter 
examensarbetets teoriram för att säkerställa att rätt frågor ställdes och att relevant material 
studerades. Genom att vidta ovanstående åtgärder sökte författaren säkerställa validiteten på 
detta examensarbete. 
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3. Teoretisk referensram 
Det finns två olika typer av produktutvecklingsprojekt; projekt där ny teknik utvecklas eller 
projekt där befintlig teknik vidareutvecklas. Den vanligaste utvecklingen sker på befintlig 
teknik (Johannesson et al., 2004). 
Processerna och metoderna som presenteras i detta kapitel kan användas både vid 
nyutveckling och vid vidareutveckling av produkter. 
 
Då ändringskostnaderna i en produkt ökar med tiden arbetet fortskrider, se figur 1 är det 
viktigt att redan tidigt i projekten göra rätt och arbeta för att undvika och synliggöra 
kommande problem (Olsson, 1997).  
För att undvika problem kan med fördel ett strukturerat och välplanerat arbetssätt tillämpas, 
stödmetoder och tillvägagångssätt kan användas och kompletteras med ett gott ledarskap 
(Ulrich & Eppinger, 2007), (Olsson, 1997). I detta kapitel presenteras bl a stödmetoder och 
tillvägagångssätt för att underlätta ett strukturerat samt effektiv arbetssätt. 

 
Figur 1. Relativ ändringskostnad i beroende till utvecklingstiden. Baserad på Olsson (1997), s.23. 

3.1. Bakgrund 
För att en produkt skall ge ett lyckat ekonomiskt resultat finns det vissa saker som bör tas i 
beaktning. Enligt Ulrich & Eppinger (2007) är dessa; produktkvaliteten, produktkostnaden, 
utvecklingstiden, utvecklingskostnaden och utvecklingskapaciteten, dessa fem faktorer är ett 
bra mått på hur väl produkten kommer att lyckas. De fem faktorerna kan bevakas och 
optimeras under processen och med fördel tas i beaktning vid planeringen.  
 
En god produktarkitektur ska enligt (Lindstedt & Burenius, 2003); 

• Förenkla utsikten för att skapa ett enastående kundvärde 
• Reducera produktkomplexiteten genom att minimera antalet subsystem och 

komponenter inom produkten samt mängden och typen av deras interaktion 
• Förenkla produktion, distribution och underhåll 
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• Använda ett minimum av organisationens resurser och kompetenser samt metoder och 
verktyg för att använda inom utvecklingsarbetet. 

Detta ställer höga krav på de som skall utveckla produkten. 
 
Att utveckla lyckade produkter är svårt och endast ett fåtal företag är framgångsrika i mer än 
hälften av fallen (Ulrich & Eppinger, 2007). Några av de faktorer som gör det svårt att lyckas 
är:  

Detaljerna. Vilka detaljer skall produkten ha? Vilken skruv skall sitta var, om det 
överhuvudtaget skall vara en skruv? Vid komplicerade produkter kan uppgiften att 
kontrollera och förbättra detta kännas som en övermäktig uppgift. 

Tidsaspekten. Att utveckla en produkt med obegränsat med tid är inte svårt men med en 
tidsram att hålla blir det svårare. Att dessutom anpassa lanseringstiden till en marknad och 
ett behov bygger på svårighetsgraden. 

Olikheter i teamet. För att utveckla lyckade produkter behövs flera olika personer med 
olika kompetenser/bakgrund/utbildning. Då personer med olika tankesätt och bakgrund 
möts kan det både skapa och lösa problem. 

Ekonomin. För att en produkt skall vara lönsam finns det mycket att tänka på; 
utvecklingskostnader, produceringskostnader och marknadsföringskostnader. Produkten 
måste vara tilltalande för kunden och billig att producera för att skapa en ekonomisk vinst. 

Det finns dokumenterade stödmetoder och tillvägagångssätt för att skapa en lyckad produkt 
(Ulrich & Eppinger, 2008), (Johannesson et al., 2004), (Gevirtz, 1994), (Ottosson, 1999). Alla 
stödmetoder och tillvägagångssätt är framtagna för olika företag, därmed är alla metoder inte 
lämpliga för alla företag. Processer pågår sällan exakt enligt planen såsom de illustreras på 
papper, utan mer som en iterativ process vilken kretsar runt de nav som finns nämnda i 
respektive processer. Produktutvecklingen går i verkligheten sakta men säkert framåt i små 
steg som är lättare att kontrollera (Lindstedt & Burenius, 2003). 

“The optimal product is often the result of an iterative process in which the principal product 
is first created and the gradually refined to perfection” 

 Lindstedt & Burenius (2003, s.140) 

För att driva produktutvecklingsprocessen i rätt riktning och för att skapa gynnsamma 
förhållanden för produktutvecklingen finns olika stödmetoder (Norell, 1992). Stödmetoderna 
underlättar för produktutvecklarna i produktutvecklingsprocessen så att produkten lättare 
uppfyller de nödvändiga faktorer som behövs för att den skall bli en framgång. I detta kapitel 
presenteras ett urval av dessa. 

3.2. Produktutvecklingsprocess 
I en värld, ofta med hög konkurrens, där många företag och produkter slåss om 
marknadsfördelar kan det vara av stor vikt att använda sig av ett kontrollerat och strukturerat 
arbetssätt för att framställa de produkter som önskas (Ottosson, 1999). 
 
Företag som arbetar med produktutveckling kan ofta genom att styra sina 
produktutvecklingsprojekt säkerställa att utfallet av arbetet blir det önskade resultatet. Det är 
viktigt att alla arbetande i företaget som är involverade i projektet till olika grad arbetar mot 
samma mål.  
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En produktutvecklingsprocess skall hjälpa företaget att uppnå sina mål och visa hur styrning 
av projekten skall ske. Den skall vara lätt att följa upp och ge en struktur åt projekten i 
företaget (Johannesson et al., 2004). 
 
Studier pekar på att upp till 85 % av en teknisk produkts totala ’livskostnad’ avgörs redan 
under de första 15-25 % av utvecklingsprocessen (Leonard-Barton, 1991). 

”The determination to get it right from the start is more than a cliché, it is in actual fact an 
unbeatable strategy.” 

 Lindstedt & Burenius (2003, s.136) 

Enligt Norell (1992) tenderar små olösta problem som tillåts fortgå genom processen att öka i 
storlek och omfattning, se figur 2. 

 
Figur 2. Divergensen av problem under produktutvecklingsprocessen. Baserad på Norell (1992), s 10. 

För att ”göra rätt från början” krävs bl a resurser. Att starta en process framtungt, vilket 
innebär att mycket resurser (och rätt resurser) används tidigt i produktutvecklingsprojektet, 
ger fördelar senare i arbetet. Fördelarna med detta uppkommer genom att många 
projektproblem undviks tidigare, vilket leder till en minimering av kostnader samt att 
projektet enklare kan färdigställas inom de uppsatta tidsramarna (Lindstedt & Burenius, 
2003). 
 
En produktutvecklingsprocess skall spegla företaget och deras önskemål, den behöver följas 
upp kontinuerligt för att få optimalt resultat. Produktutvecklingsprocessen skall leda projektet 
åt rätt håll och säkerställa att alla involverade är medvetna om nästa steg i processen och vad 
framtiden innehåller, (Ulrich & Eppinger, 2007). 
 
För att skapa en lyckad utvecklingsprocess krävs det till en början att företaget sätter upp ett 
mål och skapar en strategi. De måste också gå igenom sina befintliga processer och identifiera 
missförhållanden. Många av de kända befintliga produktutvecklingsprocesserna kan användas 
men företaget måste anpassa dem och göra dem till sina egna.  
 
I följande avsnitt presenteras en produktutvecklingsprocess.   
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3.2.1 Generisk produktutvecklingsprocess 
Det finns produktutvecklingsprocesser framtagna för att åskådliggöra olika saker. De 
produktutvecklingsprocesser som beskrivs i detta kapitel är framtaget för att användas i 
utvecklingsarbetet, på projektnivå (Ulrich & Eppinger, 2007). 

 
Figur 3. Generisk produktutvecklingsprocess, baserad på Ulrich & Eppinger (2007), s.14. 

Den Generiska produktutvecklingsprocessen består av sex faser, se figur 3. ”Ramen” runt 
processen i figur 3 illustrerar divergensen av arbetet under produktutvecklingen, dvs hur brett 
fokus arbetet har i de olika faserna. 

0. Planerings fasen. I denna fas tas ett visst underlag för att kunna utveckla en bra 
produkt. Företagets strategi för denna produktutveckling fastställs, resultatet av arbetet i 
denna fas är projektplanen, vilken innefattar, projektets mål, planering och organisering. 
Projektplanen illustreras i figur 3 som ett dokument.  

1. Konceptutvecklingsfasen. I denna fas identifieras kunderna och marknaden. 
Produktkoncept tas fram, utvärderas och en eller flera väljs för vidare utveckling och 
testning. En analys av konkurrerande produkter och grov ekonomisk uppskattning för 
produkten och projektet görs. 

2. Fasen för konstruktion på systemnivå. I denna fas utvecklas produkten i grova drag, 
produktens subsystem definieras och uppdelningen av dem samt komponenter görs. 
Normalt sett görs även monteringschemat för produktion i denna fas. 

3. Detaljkonstruktionsfasen. Här utvecklas produkten på detaljnivå, toleranser sätts, 
utvecklingen slutförs, standard delar beställs. Resultatet av denna fas är ett kontroll 
dokument där ritningarna på varje del av produkten finns och verktygen som behövs för 
att konstruera de delar som inte är av standardvariant.   

4. Test och förfiningsfasen. I denna fas konstrueras och utvärderas en mängd olika 
prototyper. 

5. Fasen för produktion och ramp-up. I denna fas tillverkas produkten på det tilltänkta 
sättet. Under denna fas är tanken att arbetet med att framställa produkten skall tränas upp  
och problem skall identifieras och åtgärdas innan den storskaliga produktionen startar. 

Under de olika faserna finns det mål som skall vara uppfyllda innan det är lämpligt att gå 
vidare in i nästa fas. För konstruktion är dessa i varje fas; 
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Fas 0.  – Tänk över produkt plattform och utformning 
    – Utred nya teknologier  

Fas 1.  – Utred om flera koncept kan kombineras 
 – Utveckla industridesignkoncept 
 – Bygg och testa experimentella prototyper 

Fas 2. – Generera alternativa produktlösningar 
 – Definiera viktiga delsystem och gränssnitt 
 – Förfina industridesign 

Fas 3. – Definiera delgeometrier 
 – Välj material 
 – Fastställ toleranser 
 – Färdigställ industridesigns kontrolldokument 

Fas 4. – Testa tillförlitligheten 
 – Testa livslängden 
 – Erhåll regulatoriska krav 
 – För in ändringar i design/konstruktion 

Fas 5. – Utvärdera tidig produktions resultat 

3.3. Stödmetoder och tillvägagångssätt 
Då marknaden för dagens produkter har ökat i storlek bland annat till följd av kortade restider, 
telefonen, Internet m.m. har även konkurrenssituationen ändrats. Idag konkurrerar företag på 
en större marknad mot fler aktörer vilka är ifrån olika länder och med fler och annorlunda 
idéer (Ottosson, 1993). Med detta ökar följaktligen konkurrensen vilket gör att vikten av att 
skapa konkurrenskraftiga produkter ökats och tydliggjorts, ofta gällande både priset och 
innehållet. 
 

För att visa på hur komplex produktutvecklingen kan vara skriver Lucienne Blessing (2003) i 
sin artikel.  

Design is a complex activity, involving artefacts, people, tools, processes, organisations and 
the micro- and macro-economic environment (market, legislation, society) in which it takes 
place. 

Under processen som följer för att ta fram produkter behöver allt som nämns i citatet tas i 
beaktning. Det behöver planeras och gärna struktureras. 

Många av dagens produkter har en kortare livslängd på marknaden och har ökat i komplexitet 
till följd av den snabba teknikutvecklingen. Detta leder till högre press på att produkterna 
tidigare skall ut på marknaden och att de skall generera vinst tidigare (Ottosson, 1999). 
 
För att tiden till en nylansering skall kortas krävs det i allt större utsträckning av företag att de 
ser över sina processer och metoder i produktutvecklingen. Det finns en mängd forskning på 
detta område och i detta kapitel presenteras de vanligaste och mest använda stödmetoderna 
och tillvägagångssätten. 

3.3.1 Konceptgenerering 
För att ta fram nya koncept finns det olika sätt att arbeta. Här sammanfattas kort ett 
tillvägagångssätt (Ulrich & Eppinger, 2007). 
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 Steg 1. Tydliggör problemet 
Skapa en klar förståelse för problemet, dess omfattning och vilka krav som finns på den 
kommande produkten. Dela upp komplexa problem i mindre delproblem och fokusera på 
kritiska delproblem.  

Steg 2. Sök lösningar externt 
Sök efter redan befintliga lösningar på problemet, sök även produkter som kan lösa 
problemet men som inte används till det i nuläget. Prata med experter, intervjua 
potentiella användare, leta bland patent, sök i litteraturen.  

Steg 3. Sök lösningar internt 
Sök efter lösningar bland medarbetare och inom företagets nätverk. Här kan även 
ideégenereringsmetoder användas, sådana beskrivs i nästa kapitel. 

Steg 3. Utforska systematiskt 
Här undersökes all information som samlats in, alla koncept eller delkoncept, vilka 
lösningar som löser samma delproblem undersöks, vilka som kan interagera, osv.  

En viktig del i att skapa nya produkter är att ta tillvara på all information som finns. Att leta 
efter potentiella lösningar som redan finns på marknaden med ett annat användningsområde 
kan vara mycket lönsamt.  

Det finns även mycket information att hämta inifrån det egna företaget eller i närheten. Med 
ökande konkurrens på de flesta marknader är det viktigt att ta tillvara på all information som 
är ”gratis”. Inom företaget finns det ofta en förståelse för produkterna som skapas (Huston & 
Sakkab, 2006).  

3.3.2 Stöd för att skapa förståelse för produkten 
Några enkla och vanliga hjälpmedel, tagna ur (Ottosson, 1997), som med lätthet kan tillämpas 
under flera olika delar i processen är: 

Bryt ned problemet: För att göra problemet mer överskådligt och lättare att lösa kan 
problemet delas upp i mindre delar. Skriv/rita upp det och använd det som grund för 
problemlösningen. 

Släktträdsanalys: När en ny produkt eller en förbättring av en existerande produkt skall 
skapas kan med fördel en släktträdsanalys upprättas. De olika funktioner som finns i en 
produkt kan analyseras, eller de olika sorterna av en viss produkt kan skrivas/ritas upp, se 
figur 4.  

 
Figur 4. Släktträd för penna. 
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Ett enkelt sätt att skapa ett fördelaktigt släktträd visuellt med bra överblick är att göra detta 
med Post-it lappar. Funktionerna skrivs ned på en egen lapp, grupperas på en tavla eller ett 
stort pappersark och kan lätt flyttas runt. Nedbrytningen av funktionerna får egna lappar och 
på detta vis byggs släktträdet på. Detta skall ge en ökad förståelse för produkten och hjälpa 
produktutvecklarna i sitt arbete. 

Användargång: För att skapa en förståelse för produkten och vad denna kan komma att 
utsättas för kan dennas användargång ritas upp. Användargången kan sedan ligga till grund 
för att bestämma vad som är lämpligt att produkten skall klara av, krav, och olika lösningar 
till detta, se figur 5.   

 
Figur 5. Användargång på en gaffel. 

För att tydliggöra och se krav kan övningar där produktutvecklarna ges möjligheten sätta sig 
in i slutanvändarens situation och föreställa sig vilka krav de kan tänkas ha på produkten 
tillämpas. Detta kan ske genom direkt kundkontakt eller med god fantasi och 
inlevelseförmåga. I detta skede kan tankegången underlättas genom att skissa upp 
användargången för produkten, se figur 5, därmed finns en mall att tänka efter. I varje skede 
händer det något med produkten vilket är värt att ta i beaktning. 

3.3.3 Idégenerering 
En viktig del i processen för att ta fram nya attraktiva produkter är att idégenerera. Det finns 
en mängd olika sätt men i detta kapitel presenteras bl a några metoder som har tagits fram 
genom en undersökning gjord av en rysk forskare vid namn Genrich Altshuller (1926-1998). 
Han undersökte över 40 000 patent, (Mazur, 1996) och utvecklade en metod som han valde 
att kalla TRIZ, på ryska; ”Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch”, vilket översatt 
betyder Teorin om lösning av innovativa uppgifter/problem (på engelska “Theory of the 
Solution of Inventive Tasks/Problems”). Ur denna har två stödmetoder valt att presenteras i 
detta kapitel.  
 
Altshuller undersökte hur patenten såg ut, vad som var ändringarna gentemot den gamla 
produkten, hur uppfinnaren hade gått tillväga och identifierade därmed ett antal sätt att ta fram 
nya innovativa lösningar på (Mazur, 1996). Han tog fram bland annat fram stödmetoderna 
vilka han kallade; multiplikation/addition och subtraktion. Under vår uppväxt har majoriteten 
av oss skapat någorlunda fasta tankegångar. Detta för att lättare göra vissa val och för att mer 
smidigt anpassa oss till resten av samhället. Våra spärrar kan vara i vägen under en 
idégenereringsprocess och stödmetoderna som är framtagna skall hjälpa till att lossa spärrarna 
och få människor att ”tänka utanför boxen”. 
 
Flera av idégenereringsmetoderna nedan är ett resultat av forskningen av Altshuller och även 
ett vidare arbete med dessa (Mazur, 1996). Det viktigaste under idégenereringen är att ha ett 
öppet sinne och bara se till de positiva sakerna (Ottosson, 1999). Hjälpmedel i processen är 
till för att släppa på spärrarna människor normalt sett har. I detta steg skall så många och så 
skilda lösningar som möjligt tas fram. För att i ett senare skede gallra ut mindre bra lösningar.  

”With regards to ideas and concepts, quantity leads to quality” 
 Lindstedt & Burenius (2003, s.139) 
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Brainstormning 
Den vanligaste och mest kända metoden för att ta fram nya idéer kallas brainstorming. Denna 
metod går ut på att ta fram så många idéer som möjligt i en öppen miljö. Alla idéer är bra 
idéer. Endast positiv kritik får framföras, gallringen av idéer sker i ett senare stadium, 
(12manage, 2008), (Rickards, 2008), (Ottosson, 1999). Namnet denna metod bär används 
flitigt vilket har lett till att namnet ibland används något lösaktigt. Brainstorming används 
ibland av individer i syfte att beskriva arbetet med att ta fram idéer utan att de egentligen själv 
är medvetna vad metoden går ut på. 
 
För att idégenereringen skall kallas brainstorming skall de fyra kraven nedan vara uppfyllda, 
(12manage, 2008), (Rickards, 2008); 

• Fokusera på kvantitet 
• Ingen negativ kritik 
• Ovanliga idéer är välkomna 
• Det är tillåtet att låna andras idéer och kombinera dem 

Addition (TRIZ) 
I denna metod läggs något till en produkt, resultatet utvärderas med avseende på fördelar i 
produkten, marknaden och de nya idéer den skapar.  
 

Finns det ett identifierat problem kan det angripas på olika sätt. Genom att lägga till något kan 
problem lösas eller en bättre anpassad produkt skapas. Ett exempel kan vara en telefon till 
vilken en penna adderas, pennan fyller en funktion om telefonen innehar en pekskärm. Ett 
annat exempel kan vara en diskborste med behållare. Behållaren kan fyllas med diskmedel 
vilket då ger nytt diskmedel i diskborsten kontinuerligt. 
Multiplikation (TRIZ) 
I denna metod multipliceras något i en produkt. Multiplikationen utförs på en eller flera delar 
i produkten och resultatet utvärderas med avseende på fördelar i produkten, marknaden och de 
nya idéer den skapar. 
 
I dagsläget finns det ofta två kameror på mobiler. Det började med en kamera och sedan 
utvecklades telefonerna och det blev två. Fördelen med att tillföra ytterligare en kamera till 
telefonerna blev tydlig när det blev möjligt att skicka tyngre information över det trådlösa 
nätet. Videosamtal blev möjliga och därmed kunde telefontillverkarna lägga till en kamera till 
sina mobiler. Ett exempel tydliggör, en bläckpenna välj som produkt. Multipliceras 
bläckstiftet i pennan flera gånger och de olika bläckstiften tillförs olika färger fås en ny sort 
penna med flera funktioner och en ny sorts produkt. 

Subtraktion (TRIZ) 
För att skapa nya lösningar på ett problem där det finns en lösning eller göra en produkt mer 
kostnadseffektiv kan metoden subtraktion användas.  
 
I denna metod subtraheras en del av den befintliga produkten. Efter detta utvärderas 
produkten utan den del som tagits bort med avseende på fördelar i produkten, marknaden och 
de nya idéer den skapar. Efter detta är det tillåtet att tillföra något nytt till produkten, men 
endast något från produktens direkta omgivning. Även detta utvärderas med avseende på 
fördelar i produkten, marknaden och de nya idéer den skapar.  
I nästa steg är det tillåtet att tillföra i princip vad som helst men endast något som finns i 
dagsläget, inget som måste utvecklas. Efter detta utvärderas även denna lösning som de andra 
och till slut får precis vad som helst tillföras och sedan utvärderas detta. 
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Idécirkulering  
I denna metod utnyttjas det flera personers olika sätt att se saker, individuella infallsvinklar 
(Ottosson, 1999). Denna metod utförs gruppvis.  
 
Innan övningen börjar skall alla individer i gruppen ha skissat ned ett koncept på papper. 
Skisserna presenteras kort för de andra gruppmedlemmarna och övningen börjar. När 
övningen är klar skall alla skisser ha passerat alla gruppmedlemmar. I övningen börjar varje 
gruppmedlem med en annan gruppmedlems skiss och på en utsatt tid får ändringar i skissen 
göras, detta görs förslagsvis på ett annat papper och bifogas med originalskissen. När tiden 
har gått ut skiftas skisserna och processen upprepas. Detta tills skisserna har gått laget runt, 
(Johannesson et al., 2004). Denna metod kan även kallas 6-3-5. 

Användarroller 
För att skapa en ökad förståelse för vad de olika användarna önskar av produkten kan vid ett 
idégenereringstillfälle olika roller skapas och tilldelas de olika deltagarna. Utifrån dessa roller 
kreeras lösningar och dessa presenteras för de andra deltagarna. För att detta skall fungera bör 
en väl gjord marknadsundersökning vara gjord och deltagarna i idégenereringen bör ha ett 
öppet sinne och kunna använda sin fantasi.  

3.4. Konceptval 
När ett antal koncept har arbetats fram behöver en eller flera väljas vidare till nästa steg i 
konceptutvecklingen/produktutvecklingen. I detta steg kan något verktyg med stor fördel 
användas för att underlätta processen och för att få ett så likvärdigt resultat som möjligt för 
alla koncept. 
 
I detta kapitel redovisas en vanligt förkommande metod i konstruktionslitteraturen 
(Johannesson et al., 2004). 

3.4.1 Pugh’s metod 
Pugh’s metod jämför koncept i förhållande till en redan existerande lösning. Detta avsnitt 
baseras på (Bark, 2008) och (Johannesson et al., 2004).  

Pugh’s metod utförs vanligtvis i fyra steg. De tre första stegen utvärderar olika koncept var 
för sig och i det fjärde steget ställs de mot varandra. De koncept som inte uppfyller de krav 
som satts upp gallras bort. De återstående koncepten utvärderas i det fjärde och sista steget i 
något som kallas; Pugh’s utvärderingsmatris. 

I steg ett bedömes konceptens lämplighet (Johannesson et al., 2004). 

• Ovanliga idéer. Kommer idén att accepteras av kunderna? Analysera ingående de 
positiva sidorna. Är de tillräckligt starka. 

• "Inte Uppfunnen Här". Undvik att fastna i IUH-syndromet (Inte Uppfunnen Här). 
Det är tillåtet att "låna" andras goda idéer. Undersök dock noggrant så att 
patentintrång inte sker. 

• Lämpligheten kan vara villkorad med något annat. Exempelvis tillgång till ny 
teknik, ny information/kunskap. Finns detta? 

• De känslomässigt goda idéerna. Det finns inget reellt att ta på/verifiera eller att 
motivera med. Låt idéerna gå vidare i processen.  
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I steg två bedömes idéns teknikinnehåll. 
I detta steg ställs företrädelsevis frågan om teknologier som ingår i konceptet är mogna och 
utprovade, eller om de förutsätter en fortsatt forskning och teknikutveckling? Förutsätts vidare 
forskning/utveckling blir det ofta omöjligt att hålla tid- och kostnadsramar i ett normalt 
produktutvecklingsprojekt. Är det endast ett utvecklingsprojekt eller ett projekt där mycket 
pengar och resurser går in för att skapa något nytt till företaget kan konceptet tas vidare. 
Annars går normalt de idéer som bygger på beprövad teknik vidare.  

I steg tre undersöks det om koncepten uppfyller kravspecifikationen. 
De olika koncepten ställes mot vartdera kravet. De koncept som inte klart uppfyller 
kravspecifikationen gallras bort. 

Och slutligen i steg fyra utvärderas koncepten i Pugh’s utvärderingsmatris. 
I matrisen finns kvarvarande koncept och jämförelsekriterier, se figur 6. 

 

Figur 6. Pugh’s utvärderingsmatris, (Bark, 2008). 

Till vänster i matrisen placeras jämförelsekriterierna, kraven från kravspecifikationen. En rad 
för vartdera kravet. I ovankant förs de olika koncepten in, en kolumn per koncept.  

För att det skall vara möjligt att utvärdera koncepten används ett jämförelsekoncept. De olika 
koncepten jämförs med ett nyframtaget koncept, en befintlig lösning eller en konkurrents 
lösning vilken även används som referens för utvärderingen.  

Det är viktigt att alla koncept som skall jämföras har samma abstraktions- eller 
detaljeringsnivå. Om så inte är fallet blir jämförelserna felaktiga.  
 
Viktfaktorn, se figur 6, är en faktor som tidigare har tillsatts ett jämförelsekriterie. Viktfaktorn 
kan med fördel vara i procentsats, eller möjligtvis olika skalor t ex 1-10.  
 
Varje jämförelsekriterie per koncept jämförs sedan med referensen. Bedömningen görs i en 
tregradig skala: 

• + konceptet uppfyller kravet bättre än referensen 
• 0 konceptet uppfyller kravet lika bra som referensen 
• – konceptet uppfyller kravet sämre än referensen  

Nedtill i matrisen summeras allt, antal +, antal -, den totala summan (antal + - antal -) och den 
viktade summan (varje + och - multipliceras med kravets viktfaktor).  
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Värderingen bör genomföras i flera steg: 

1. Varje projektmedlem gör sin egen värdering utgående från en gemensam referens 
2. Gruppen möts för att nå konsensus. Viktigt är det här att diskutera sig samman om skälen 
till bedömningarna. Målet är att alla skall nå fram till en gemensam uppfattning, inte bilda 
något medelvärde av medlemmars individuella bedömningar. 
3. Gör en ny gemensam värdering med bästa konceptet som referens. 

3.4.2 Vidare konceptutveckling 
Efter konceptvalet krävs det att produktutvecklingen fortgår. För att skapa en produkt som 
uppfyller vissa tidigare uppsatta mål kan för varje del av produkten några frågor tänkas över 
och sedan följas upp. 
 
För att uppnå fördelar med kommande produkt föreslås att följande fyra frågor ställs under 
konstruktionsfasen i produktutvecklingsarbetet (Lindstedt & Burenius, 2003); 

Vad kan elimineras?  
Var kan fördelar fås genom integration? 
Var och varför är separation fördelaktig? 
Vad kan underlättas genom standardisering? 
Under arbetet med att konstruera en produkt följs de fyra frågorna upp och kan skapa fördelar 
i form av kostnadsreducering, högre kvalitet och kundvärde. Frågor liknar hjälpen som kan 
fås av TRIZ (Mazur, 1996), och kan med fördel användas även inom denna fas av arbetet, 
kreativiteten är viktig att bibehålla genom hela projektet. 

3.5. Kvalitetssäkring 
Dagens produkter kan vara mycket komplicerade med många små lösningar och många olika 
komponenter. När komplicerade produkter utvecklas ökar risken att saker av vikt förbises 
eller att koncentrationen på en eller flera delar/lösningar i produkten blir för stark. Detta kan i 
leda till en undermålig produkt eller till en produkt med för höga kostnader till följd av för 
höga krav (Ottosson, 1993). 
Det är viktigt att de som utvecklar produkten har en klar syn på vad denna kommer att ställas 
inför och/eller vilka krav som produkten skall klara. Genom att införa en eller flera 
kvalitetssäkringsmetoder kan säkerställning av den valda kvaliteten på produkten lättare 
uppnås. Grunden till en god och framgångsrik kvalitetssäkring av utvecklingsarbetet utgörs 
enligt Olsson (1997) av: 

 – Effektiv ledning 
 – Bra och tydlig planering 
 – Kompetens och resurser 
 – Tydligt mål för arbetet 

– Kvalitetsmedvetna medarbetare 

Enligt Olsson (1997) är projektets planläggning och inledande faser avgörande för att skapa 
goda förutsättningar för ett lyckat resultat. Det är också viktigt att skapa en öppen och kreativ 
atmosfär mellan alla inblandade i projektet för att skapa goda idéer, kunna granska dessa 
kritiskt och för att nå framgång.    

Nedan redovisas några stödmetoder och tillvägagångssätt för kvalitetssäkring. Viktigt att 
tänka på är att utan de ovan nämna grunderna fungerar all kvalitetssäkring mindre bra. För att 
uppnå optimalt resultat behöver ett brett område täckas in. 
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3.5.1 Krav 
Krav definieras som; ett behov av användaren, ett nödvändigt karaktärsdrag, en funktion eller 
attribut av ett system som kan uppfattas externt från systemet (Bergvall & Demblad, 2003). 
 
Den japanske kvalitetsexperten Dr. Noriaki Kano med kollegor tog 1984 fram Kanomodellen 
(Arash Shahin, 2004). Enlig Kanomodellen finns tre olika krav, se figur 7 (Holm, 2007). 

 
Figur 7. Kanomodellen för kundtillfredställelse (Holm, 2007). 

Baskrav, vilka kommer från de underförstådda behoven. Baskraven är de som ofta är 
outtalade då de anses vara självklara, t ex att ringa med en mobiltelefon. 

Uttalade krav, vilka kommer från de uttalande behoven. Uttalade krav är de som kunden 
uttrycker ofta i förhållande till en annan liknade produkt, t ex batteritiden på en mobiltelefon. 

Outtalade krav, vilka kommer från det omedvetna behovet. Outtalade krav är även de, liksom 
baskraven ofta outtalade men anses ej som självklara. 

Det är de outtalade kraven, de som kunden inte är medveten om att de vill ha, som kräver 
mest av företag. Men är också de som kan ge företaget mest i form av marknadsfördelar och 
vinst då kunden ser ett nytt behov (Holm, 2007), (Bergvall & Demblad, 2003).  
Grunden till de ovan beskrivna kraven illustreras i figur 7.  
 
För att skapa en bra grund till kraven i kravspecifikationen är det viktigt att 
produktutvecklarna och de som skriver kravspecifikationen har figur 7 i åtanke. Allt eftersom 
nya lösningar ser dagens ljus vandrar kurvorna i figur 7, de omedvetna behoven blir uttalade 
behov och de uttalade behoven blir underförstådda behov. Denna konstanta ändring är viktig 
att vara medveten om. Det betyder av kravbilden ändras allteftersom ny teknik och nya 
lösningar blir tillgängliga. 

Kravspecifikationen  
För att produktutvecklaren skall få en klar bild av vad som skall utvecklas, dokumenteras krav 
i en kravspecifikation. En kravspecifikation kan variera i utseende men bör vara ordentligt 
strukturerad (Bergvall & Demblad, 2003). När en produkt skall tas fram eller vidareutvecklas 
är det viktigt att de som skall utföra arbetet har en klar förståelse för vilket arbete som skall 
utföras. Är uppgiften tydlig blir arbetet mer tidseffektivt vilket hjälper till att minimera 
kostnaderna i projektet. 
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Kraven bör brytas ned till lämplig nivå och rangordnas för att skapa en klar bild om vad 
produkten skall uppnå. Enligt Bergvall & Demblad (2003) bör alla krav uppfylla några 
kriterier. Krav bör bl a vara; 

• Korrekt. Funktionaliteten kravet skall leverera bör vara noggrant beskrivet 
• Genomförbar. Kravet bör vara implementerbart inom de kända möjligheter och 

begränsningarna som systemet och dess miljö innehar. 
• Prioriterad. Kraven bör rangordnas för att fastslå relationen mellan kraven och 

indikera hur viktiga de olika kraven är för produkten 
• Otvetydig. Kraven bör vara tydligt formulerade så att olikheter i tolkningen undvikes. 
• Verifierbar. Kraven bör vara testbara 
• Konsekvent. Kraven bör inte stå i konflikt till varandra 

En kravspecifikation är ett levande dokument, det skall vara modifierbart under 
produktutvecklingsprocessen. Kravspecifikationen bör uppdateras allt eftersom 
produktutvecklingen fortgår och ändringar i produkten görs (Bergvall & Demblad, 2003).  

Det är också viktigt att spårbarheten på dokumentet är god då det kan vara viktigt att 
möjliggöra en spårning från en specifik funktion på produkten ned till det ursprungliga kravet 
(Bergvall & Demblad, 2003).  

3.5.2 QFD metoden 
Quality Function Deployment (QFD), används mestadels för att identifiera kundernas 
önskemål och behov och översätta dem till mätbara storheter. Storheterna ligger sedan till 
grund för de val som görs med avseende på konstruktions- och produktionslösningar så att 
kundens vilja beaktas under hela utvecklingsprocessen, (Bark, 2008). Metoden säkerställer 
även den bestämda kvaliteten på den kommande produkten. Metoden rekommenderas enligt 
Norell (1992), att starta redan vid insamling av kraven samt under förstudien. 
 
Utfallet av allt som sker under arbetet i metoden samlas i en matris, ”House of quality” på 
svenska; kvalitetshuset, se figur 8. 

 
Figur 8. Kvalitetshuset, house of quality. 

Detta så kallade hus innefattar det som behöver tas i beaktning för att skapa en bra produkt, 
enligt QFD metoden. För att använda denna metod finns ett rekommenderat tillvägagångssätt. 
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Vanligtvis sammanställs endast kundönskemålen, viktningen och produktegenskaperna i 
sambandsmatrisen, se figur 8. Detta görs när en produkt skall vidareutvecklas eller en ny typ 
av en befintlig lösning skapas. 
 
QFD antas ofta bara vara en matris, se figur 8. Men är i själva verket är det en utarbetad 
metod för att arbeta i projekt. QFD-metoden innefattar ett antal stödmetoder och resulterar bl 
a i kvalitetshuset (Merts, 2008). Även släktträdsanalys och FMEA ingår i QFD-metoden.   
 
Mycket av värdet med att använda QFD ligger i att diskutera igenom alla tänkbara lösningar 
och användningsområden grundligt, QFD fungerar som en mall för att föra arbetet på rätt väg. 
För att en QFD skall kunna utföras med ett bra resultat behöver en välgjord marknadsanalys 
göras (Ottosson, 1993). Efter denna bör följande arbetsuppgifter utföras: 

Identifiera kunder och kravställare  
Då QFD-metoden utvärderar koncept från ett antal identifierade krav och önskemål är det 
viktigt att identifiera vem/vilka som framför respektive krav (Johannesson et al., 2004). Detta 
kan göras genom att enkelt skissa upp produktflödet från det egna företaget till 
slutanvändarna. Efter att detta är gjort väljs de kunder vars behov är viktigast att tillgodose 
(Gustavsson, 1998). 
 
Förutom kunder och kravställare i produktflödet finns det även andra som har krav på 
kommande produkter. Det kan vara myndigheter eller organisationer, nationella eller 
internationella (Ottosson, 1993). Då vissa krav från olika kunder kan stå emot varandra är det 
viktigt att bestämma vems krav som värderas högst. 

• Identifiera krav och önskemål 
Detta kan göras på flera olika sätt. Det viktiga är att vara medveten om att de krav och 
önskemål som inte identifieras i detta steg och förs in i arbetet riskerar att inte bli 
tillgodosedda (ibid).  

 
Ur god marknadsanalys, kundanalys och hanteringsanalys kan många krav och 
önskemål tas fram. Kunderna är dock inte alltid medvetna om vad de behöver, vilka 
funktioner i en produkt som gör dem nöjda, och det är lätt att förbise saker som de 
uppfattar som en självklarhet i produkten, se föregående avsnitt. 

”A good understanding and description of the voice of the customer is necessary but doesn’t 
mean doing it exactly as the customer says” 

 Lindstedt & Burenius (2003, s.138) 

• Strukturera krav och önskemål 
Majoriteten av framtagna krav och önskemål är i detta skede något vaga. Många krav 
behöver brytas ned i mindre funktioner och formuleras om till tekniska krav. Krav kan 
skilja sig nivåmässigt, vissa krav kan vara övergripande medan andra befinner sig på 
detaljnivå (Gustavsson 1998). Arbetet med att strukturera och omformulera kraven 
kan vara en stor och komplicerad uppgift vilken kan underlättas genom att framställa t 
ex ett släktträdsdiagram, se kapitel 3.3.2 och figur 4. 

• Vikta kraven 
När alla krav och önskemål är framtagna är det dags att vikta dem. Alla krav ges en 
siffra i någon skala eller i procentsats (Ottosson 1993).  
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• Översätt krav till produktegenskaper 
I nästa steg skall kraven omformuleras till produktegenskaper, de skall i största 
möjliga mån vara mätbara tekniska egenskaper (ibid).  

• Samband mellan krav och egenskaper 
För att klarlägga sambandet mellan de uppsatta kraven och egenskaperna flyttas de in i 
en matris, se figur 8. I matrisen markeras hur starkt samband ett krav har till en 
produktegenskap. Finns det krav som inte har något direkt samband med en 
produktegenskap kommer de bli svåra att tillgodose. Kravet kan då brytas ned 
ytterligare eller en ny egenskap får försöka identifieras. 

• Sammanställ och analysera, Kvalitetshuset 
För att synliggöra resultatet sätts allt framtaget material, i stegen ovan beskrivna, in i 
en matris, se figur 8. Denna ligger till grund för stora delar av projektet och kan vara 
ett bra underlag till diskussion.  

3.5.3 FMEA - felmods- och feleffektanalys 
FMEA bygger på subjektiva bedömningar inom en grupp, (Johannesson et al., 2004), av vilka 
fel som kan hända en produkt samt dess konsekvenser. Möjliga fel och sannolikheten att de 
uppstår identifieras och utvärderas sedan identifieras konsekvenserna av felet. Gruppen utgår 
från ett fel på komponentnivå och bedömer därefter vilka följdfel det leder till på olika 
systemnivåer. Detta tillvägagångssätt gör att denna lösning är av metodiken ”bottom-up” 
karaktär (nedifrån och upp). 
 
Då gruppen uppskattar vilka fel som kan uppstå, och under hela processen gör bedömningar, 
kan denna metod med fördel även användas i tidiga skeden i produktutvecklingen. Processen 
upprepas sedan iterativt vid nya konstruktionsändringar, (ibid). FMEA används normalt under 
konstruktionsarbetet men kan även användas för produktionsförberedning. För att FMEA-
metoden skall har störst effekt rekommenderas denna att startas redan i konceptutvecklingen 
(Norell 1992). 
 
”FMEA-metoden baseras på relativa skalor för skattning och bedömning av tre faktorer, som 
sedan, genom multiplikation kombineras till ett risktal, RPN (Risk Priority Number), för 
respektive felhändelse.”(Johannesson et al., 2004) 
 
Fördelarna, (ibid), med FMEA är att: 

• Metoden möjliggör prioritering av tidiga insatser för att avhjälpa allvarliga och 
svårupptäckta fel 

• Metoden stärker tvärfunktionell samverkan vid produktutveckling 
• Metoden ger inom produktutvecklingsteamet ökad förståelse för såväl produkt och 

system som organisation 
 
Nackdelarna, (ibid) med FMEA är att: 

• Metoden bygger på subjektiva bedömningar av risk och konsekvenser 
• Metoden tar inte hänsyn till kopplade fel, med kedjor av felhändelser 
• Metoden kräver ett ganska omfattande arbete 

3.5.4 DFA Monterings- och tillverkningsanpassning 
DFA och DFM står för Design For Assembly resp. Design For Manufacturability. DFA 
utvecklades först och i USA under slutet av 1980-talet av professorerna Boothroyd och 
Dewhurst. De har senare utvecklat varianter av metoden för detaljtillverkning (Johannesson et 
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al., 2004). DFA syftar till att produktionsanpassa och på så sätt minimera risker och kostnader 
i produktion för produkten. DFA baseras på omfattande tidsstudier av monteringsoperationer 
som brutits ned till elementaroperationer (Lindstedt & Burenius, 2003). En DFA analys bör 
för maximal effekt startas redan i förstudien (Norell, 1992) och alltid utföras i en 
tvärfunktionell vars medlemmar ej bör överstiga 6-7 personer. 
 
Steg ett i denna metod är att bedöma vilken monteringsmetod som minimerar kostnaderna 
med hänsyn till total produktionsvolym samt krav på flexibilitet och batchstorlek mellan 
omställningar. 
För att anpassa en komponent till produktion diskuteras tre frågor (Johannesson et al., 2004); 

• Kan detaljen elimineras eller kombineras med någon annan detalj? 
• Måste detaljen vara rörlig relativt andra detaljer? 
• Krävs en separat detalj med hänsyn till: 

o Ett specifikt material? 
o Möjlighet att montera andra detaljer? 

Ursprungsmetoden togs fram för manuell montering men tankesättet kan appliceras även på 
annan montering. 

Enligt Hovmark & Norell (1991) är det strukturerade angreppssättet som följer; 

1. Samla tillgänglig information om produkten såsom mått, material, symmetrier etc. 
2. Montera isär produkten eller prototypen. Gör alternativt en sprängskiss. Numrera 

ingående detaljer efter monteringsordning. 
3. Använd arbetsblad, se appendix C för manuell montering. Montera produkten eller 

följ sprängskissen och analysera varje detalj enligt tabellerna för hantering och 
inpassning, se appendix C.  

4. Diskutera och besvara de tre frågorna tidigare uppställda i detta avsnitt. 
5. Summera monteringstiden och det teoretiskt sett minsta antal detaljer, beräkna sedan 

monteringseffektiviteten och även kostnad för montering 
6. Studera arbetsbladet för att avgöra vilka delar av konstruktionen som eventuell bör 

omarbetas. 

3.6. Konstruera med framtidens miljö och resurser i fokus 
Med ökad osäkerhet kring människans påverkan på miljön och med en större medvetenhet på 
senare år om vad ”slit och släng samhället” leder till kan det ges fördelar med att använda ett 
resurseffektivt sätt att framställa en produkt (Nutek, 2002). Kunderna gör oftare 
miljömedvetna val på olika marknader och detta börjar genomsyra hela samhället. Även om 
priset på en vara alltid har varit viktig, så ökar nu betydelsen av produktens miljöpåverkan 
(Nutek, 2002).  
  
För metoder och arbetssätt, liksom allt annat som implementeras i ett företag finns det en 
uppstartstid innan det fungerar någorlunda felfritt. Detta gör det viktigt att ligga i framkant 
och se hur marknaden utvecklas. Fortsätter denna miljötrend att växa sig starkare eller väljer 
företaget att arbeta efter ”miljömål” är det viktigt, om det inte redan finns ett välfungerande 
och välutarbetat sätt för att arbeta, att införa nya arbetssätt tidigt för att säkerställa 
framgången. 
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3.6.1 10 gyllene reglerna i ecodesign 
Dr. Conrad Luttropp, högskolelektor har samlat och summerat tio ”gyllene regler” för att 
säkerställa att produkten som skall utvecklas under hela sin livscykel minimerar sin påverkan 
på miljön. Här ges en kort summering.  

1. Använd inte giftiga substanser, och/eller konstruera stängda system för nödvändiga 
och giftiga ämnen.  

2. Minimera energi- och resursanvändandet i produktion och transport genom 
hushållning med dessa. 

3. Minimera energi- och resursanvändandet i användarfasen. 
4. Främja reparationer och uppgradering på produkten. 
5. Främja produkter med långt liv. 
6. Använd konstruktionen och högkvalitativa material för att minska vikten, utan att 

inskränka på andra nödvändiga kriterier. 
7. Använd bättre material, ytbeläggning eller konstruktionen för att skydda produkten 

från smuts, korrosion och slitage. 
8. Förbered för uppgradering, reparation och återvinning/återanvändning genom 

lättillgänglighet, märkning, moduler, gränssnitt och manualer. 
9. Främja uppgradering, reparation och återvinning/återanvändning genom att 

använda få, enkla, återanvändbara, ej blandade material eller legeringar. 
10. Använd så få sammanfogningar som möjligt, så få, skruvar, lim, svetsfogar, nitar, 

geometriskafogar och andra sammanfogningssätt som möjligt.    

Reglerna kan ses mer som riktlinjer och kan användas till att lättare se sambanden mellan 
miljöpåverkan och användandet av t ex själva konstruktionen på produkten (Luttropp, 2000).  
Används vissa av reglerna kan även kostnaderna för produkten minska. Vid lättare vikt 
påverkas inte bara miljön mindre negativt utan även transportkostnaden kan bli billigare. Med 
färre fogar kan även produktionskostnaden minska, att minimisera energi- och 
resursanvändandet kan också direkt minska kostnader i tillverkningen (ibid). Till en viss del 
kan reglerna motsäga varandra. Målet med sammanställningen är att skapa fokus på hur 
produktutvecklaren skall tänka och sedan är det upp till människan att bestämma. Detta kan 
göras i diskussioner med involverade i projektet, ledningen eller andra, för att bestämma vad 
företaget värderar högst och vilken väg de skall ta. 

3.7. Informationsutbyte inom och mellan projekt 
Den eskalerande teknikutvecklingen som skett de senaste åren har inneburit att fler och fler 
individer blir involverade i produktutvecklingen. Interaktionen mellan dessa blir en viktig del 
i produktutvecklingen liksom dess påverkan på den slutgiltiga produkten (Lindemann, 2003). 

3.7.1 Tvärfunktionellt arbete 
Det finns många svårigheter med att arbeta i team. Något som många företag är mindre bra på 
och därmed behöver förbättra är att under hela processen arbeta tvärfunktionellt (Ulrich & 
Eppinger, 2007). Med att arbeta tvärfunktionellt menas oftast att arbeta med folk som inte har 
samma utbildning/kompetens/specialitet, men även det skulle även kunna innefatta individens 
bakgrund, kön, ålder m.m. Involveras individer med t ex olika bakgrund, utbildning, etnicitet 
eller kön kan det leda till fler, annorlunda/nya sätt att se problemet som skall lösas, vilket i sin 
tur kan leda till olika och annorlunda sätt att lösa problemet på.  
 
Att arbeta tvärfunktionellt ställer högre krav på individens sociala förmåga och förmågan att 
sätta sig in i andra människors tankesätt. Det krävs övning men utfallet av att arbeta i 
tvärfunktionella team kan vara värd all övning (Lindemann, 2003).  
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Den största vinningen fås i stora tid- och resurskrävande projekt där ökad kommunikation och 
en större spridning av olika kunskaper inom projektets grupper kan leda till tidigare 
identifiering av kommande problem och kortare väg till rätt information (ibid).  
 
Då kostnaden för att införa ändringar i en produkt ökar i takt med tiden i en 
produktutvecklingsprocess, se figur 1 är det viktigt att identifiera problem i ett tidigt skede. 
Finns det flera olika tankesätt och personer med olika bakgrund och kunskaper ökar 
sannolikheten att fler problem identifieras eller undvikes i ett tidigt skede av 
produktutvecklingsprocessen. Detta medför en besparing av både tid och pengar (Lindemann, 
2003), se figur 1 och figur 2.  
 
Redan i de tidiga skedena av produktutvecklingen är det till exempel viktigt att ta fram 
koncept som vid produktion är realiserbara. Kontakten mellan de olika kunskapsområdena, 
kunskapen om vem som kan vad och vem som kan kontaktas angående en fråga, är viktig att 
upprätthålla för att möjliggöra detta (ibid).    

3.7.2 Placering och lokalutformning 
Då konkurrensen på de flesta marknader ökar är det viktigt att använda hela företagets 
kompetenser. Det är då viktigt att inte glömma den kunskap företaget besitter i form av 
medarbetarnas erfarenheter (Carlsson & Holmsten, 2006). 
 
Mötet individer emellan är viktigt då information utbyts på medveten eller omedveten nivå 
(Lindemann, 2003). Då mycket information utbyts på olika sätt, korta möten i korridoren, 
under lunchen, på en fikapaus, på planerade möten och i telefon är det viktigt att stödja detta 
informationsutbyte. 
  
Lokaliseringen av projektmedlemmarna och utformandet av arbetsplatsen har visat sig spela 
en viktig roll i interaktionen människor emellan (Lindstedt & Burenius, 2003 s. 374) 
(Carlsson & Holmsten 2006). I ett projekt är en av de stora utmaningarna att ta tillvara på all 
kunskap som finns hos projektmedlemmarna. Denna kunskap kan ofta vara svår att 
kommunicera men genom att utforma arbetsplatsen och placera projektteamet på en plats kan 
sådan information lättare delas och på så sätt tas tillvara.  
 
Det är viktigt att placera projektmedlemmar fysiskt tillsammans (Lindemann, 2003). Detta 
leder till att ett gemensamt språk och en förståelse för projektet, problemet och lösningen kan 
skapas snabbt vilket är viktigt för att undvika senare problem i utvecklingsarbetet. Det har 
också visat sig att öppna ytor kan påverka utvecklingsarbetet positivt (Lindemann, 2003). 
 
Att utforma de naturliga mötesplatserna, såsom fikarummet, konferensrummet, lunchplatsen, 
kopieringsrummet eller annat till platser dit människor går för att skapa ett trevligt 
samtalsklimat kan vara viktigt. Människorna kan där stanna upp och prata, diskutera projekt 
eller annat. Diskussioner och socialt samspel kan i sin tur leda till bättre och starkare 
relationer människor emellan och ett större utbyte av information (Lindemann, 2003). Skapas 
sociala band mellan olika individer är de lättare att be om hjälp och möjligtvis kan nya 
synvinklar på ett problem fås och en gruppkänsla skapas. Detta har även stor betydelse för att 
få projektmedlemmar eller alla på ett företag att arbeta som en grupp.  

Det har visat sig att genom god interaktion mellan människor ökar motivationen dramatiskt 
inom en grupp. Interaktionen influerar de sociala banden mellan individer och stimulerar 
känslor för produkten och projektet (Lindemann, 2003). 
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3.7.3 Obeyarum 
För att göra information lättillgänglig i ett projekt kan ett så kallat Obeyarum skapas. Namnet 
kommer från japanskan och betyder ”stort rum” (Lean enterprise institute, 2008). I detta rum 
sätts information om pågående projekt upp, vem som är ansvarig för vad, hur tidsplanen ser 
ut, mötesprotokoll, skisser på eventuella koncept, information om hur långt kollegorna har 
hunnit i arbetet och allt som är relevant för projektet. Detta rum uppdateras allteftersom 
arbetet fortskrider. 
 
Syftet med detta rum är att skapa en överblick för alla inblandade i projektet och ge 
information om hur arbetet fortskrider. Det kan även vara en naturlig mötesplats för att träffas 
och diskutera eventuella problem, hålla möten i eller få inspiration.   
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4. Resultat 
4.1. Knightec AB 

För att kartlägga hur Knightec arbetar och hur de önskar arbeta i framtiden med 
produktutveckling togs en produktutvecklingsprocess fram. Produktutvecklingsprocessen som 
togs fram behövde vara övergripande och tillräckligt generell för att vara anpassningsbar till 
den kundkrets Knightec arbetar med. Då industridesignavdelningen på företaget sedan 
tidigare hade en utvecklad arbetsprocess, som till viss del innefattade 
konstruktionsavdelningen, bestämdes det i början av juni 2008 i samtal med referensgruppen 
att denna med fördel kunde ligga till grund för framställandet av en utvecklingsprocess för 
konstruktion. De två produktutvecklingsprocesserna för konstruktion och Industridesign 
skulle lämpligtvis kunna illustreras tillsammans och visa på skillnaderna mellan 
industridesign och konstruktion men även på interaktionen som med fördel kan ske 
däremellan. Knightec ser gärna att Industridesign och Konstruktion arbetar tillsammans i fler 
projekt i framtiden jämfört med idag.  
 
I samtal och diskussioner med referensgruppen, med ovan nämnda information och teorin om 
en generisk produktutvecklingsprocess i åtanke togs ett förslag på en utvecklingsprocess fram, 
se figur 9 

 
Figur 9. Förslag på utvecklingsprocess. 

För att klargöra vilken avdelning som har ansvar för de olika delarna i utvecklingsprocessen 
användes i denna figur färger. Denna utvecklingsprocess syftar till att visa vilka olika steg 
som kan utföras under de olika skedena i utvecklingen av produkten. Vad som sker i 
respektive faser diskuterades fram i referensgruppen. 
 
Förslaget diskuterades på ytterligare ett möte i augusti 2008 där referensgruppen deltog.  
Framtagandet av denna produktutvecklingsprocess gjordes i steg för att tillåta eftertanke och 
för att processen skulle ges möjlighet att mogna något lugnare.  
 
Under detta möte framkom att processen inte skulle göra skillnad på konstruktion och 
industridesign. Uppfattningen var att för att göra ett bra arbete och leverera ett bra resultat till 
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sina kunder ville Knightec i en samlad produktutvecklingsprocess beskriva det arbete som 
utförts, oavsett kompetens. Därför slogs processerna samman och nya namn på de olika 
faserna skapades. I de olika faserna slogs vissa delar ihop och fick nya namn och några blev 
underlagda andra. 
 
I diskussion hur detta kunde presenteras på ett bra sätt valdes att i en bild visa processen och 
sedan under faserna i de olika stegen bygga upp metoder, dokument och annat stöd som kan 
användas i de processerna. Den övergripande processen gjordes i detta steg om och såg då ut 
som följer, se figur 10.       

 
Figur 10. Knightec produktutvecklingsprocess version 2.  

Vid ett senare möte med referensgruppen diskuterades intervjuresultat och Knightecs 
önskemål och jämfördes med figur 10. På detta möte framkom att bilden och beskrivningen 
av processen skall användas för att beskriva Knightecs arbetssätt och vad som händer i vilka 
steg. Bilden skall inte illustrera vad som sker när i de olika faserna, beskrivningen skall vara 
en mer generell beskrivning av arbetsprocessen.   
 
Innan detta möte hade några förslag på en ny bild tagits fram för att illustrera processen och 
under mötet valdes den som bäst illustrerade det Knightec önskade, se figur 11. Under mötet 
bestämdes även att det som tidigare medvetet lämnats utanför bilden ändå behövde föras in, 
affärsmässighet och kostnadsfokus. När ett projekt startas och under arbetet i de olika faserna 
bör kostnad gällande både produkt och projekt tas i beaktning. I den tidigare bilden, se figur 
10, fanns kostnadsfokus med som en beskrivning av konstruktörens arbete men i den nya 
bilden som delvis skapades under ett möte ligger kostnadsfokus utanför bilden, se figur 11. 
Med det menades att konstruktören under sitt arbete skulle ha i åtanke att minimera kostnader 
på ingående delar och val av produktionsmetod på de ingående delarna och produkten. 
Affärsmässighet lade också till med det menas att en professionell inställning där potentiella 
affärer ses och ett bemötande mot kunden som främjar ett fortsatt arbete. Affärsmässighet och 
kostnadsfokus lades utanför bilden för att illustrera att det är något som skall vara 
genomgående i projektets alla delar. De fyra olika faserna är indelade i tre olika rutor (orange, 
orange/röd, röd). Förstudie och Innovation ligger i samma ruta för att företag skall känna igen 
sig då resultatet visade att alla företag i studien innefattade innovation i förstudien. Här är 
förstudie och innovation uppdelat i två spalter för att poängtera att det finns saker som bör 
utföras innan innovationens underrubriker startas. En grund för att ta fram idéer och koncept 
är att viktigt att ha. Den gula ovalen visar på ett viktigt beslut, konceptvalet. 
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Figur 11. Knightec produktutvecklingsprocess version 3. 

På mötet bestämdes även att illustrationen av produktutvecklingsprocessen skall snyggas till 
av en av medlemmarna i referensgruppen. Slutresultatet blev figur 12. 

 
Figur 12. Slutgiltigt förlag på produktutvecklingsprocess till Knightec AB. 
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4.2. Företag 1 
Detta företag utvecklar medicinskutrustning vilket skapar ett behov av ovanligt många och 
olika kompetenser bl a, mekanik, biokemi, elektronik, mjukvara, applikations och hydralik, 
för att ta fram en lämplig och bra produkt. Företaget arbetar nu i en fas där de implementerar 
en ny produktutvecklingsprocess i och med detta analyserar de också sitt arbetssätt. Denna 
nya produktutvecklingsprocess införs för att skapa samstämmiga rutiner med resten av 
koncernen. I följande intervjuer och diskussioner tas endast det nuvarande arbetet i den gamla 
processen upp. 

4.2.1 Intervju av projektledare 
Den intervjuade arbetar som linjechef för systemavdelningen och är resurs-, kompetens- och 
processansvaring och har ett nära samarbete med projektledare. Han säger att han är 
projektledare för projektledarna. Arbetet kretsar kring utvecklingsavdelningens rutiner och 
instruktioner kring mekanik, mjukvaruutveckling samt testning och verifiering. I 
arbetsuppgifterna ingår att finna rätt personer och strukturer för att uppfylla de olika 
projektmålen.  

Organisation 
Företaget arbetar med en linjeorganisation under denna finns separata projektgrupper vilka 
jobbar i en matrisorganisation. De har en separat projektledarorganisation till vilken 
linjeorganisationen skall ge understöd. Anledningen till att företaget arbetar med en 
matrisorganisation är för att bredda kunskapen och samverkan mellan de olika disciplinerna. 
Organisationen skall visa att de kan leverera på utsatt tid och med rät kvalitet och kostnad 
samt att de är flexibla.  

Projekt 
Då produkterna de utvecklar innehåller många olika komponenter och många olika 
kompetensområden behöver vara involverade i olika hög grad, delas vanligtvis projekt upp i 
en mängd delprojekt i vilka modulgrupper tillsätts. Projektmedlemmarna arbetar oftast på 
plats i byggnadskomplexet med undantag för vissa konsulter vilka har en arbetsplats på plats 
men som även ibland arbetar utanför kontoret.  
 
Rapportering i projekt sker nedifrån och upp, konstruktörer informerar sin närmsta chef 
vilken är modulledaren, denna informerar sin närmsta chef, delprojektledaren, och denne sin 
närmsta chef, projektledaren. Kommunikationen mellan delprojekt och moduler i 
organisationen sker inte enligt organisationsschemat. Men i verkligheten sker viss 
kommunikation enligt den intervjuade. Dock ser han gärna att en förbättring av 
kommunikationen mellan projekten sker.  
 
Den intervjuade uppger att de i projekten arbetar tvärfunktionellt, vilket innebär att för varje 
del som utvecklas skall flera olika kompetenser vara involverade.  
 
Nyligen ordnades en utbildning för projektledarna i hur planeringen av ett projekt skall ske. 
Detta för att projekten skall likna varandra mer och för att hjälpa projektledarna att snabbare 
nå sina mål med projekten. Sådana utbildningar sker enligt den intervjuade för sällan. 

Produktutvecklingsprocess  
Företagets produktutvecklingsprocess är indelad i fem faser, 1:a projektdefinition, 2:a 
projektplanering, 3:e konstruktion, 4:e produktionsöverföring och 5:e marknadsorganisation. 
Under de olika faserna finns stödrutiner för bl a mekanik och mjukvaruutveckling. Den 
nuvarande produktutvecklingsprocessen har funnits ”sedan länge” på företaget. Både den 
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gamla och den nya processen skall styra kvaliteten och verifieringen genom hela projektet så 
att inga onödiga risker tas.  
 
Den gamla produktutvecklingsprocessen är bra, bristerna finns i utbildningen. Detta leder 
enligt den intervjuade till att individer finner sin egen väg och tolkar processen med 
underliggande metoder på eget sätt, ”modellen sitter inte i ryggmärgen”. Brister i 
utbildningen gäller både i avseendet att utbilda och uppdatera den fasta personalen 
kontinuerligt och att utbilda tillfällig personal såsom konsulter eller visstidsanställda.  
 
Implementeringen av processen och de underliggande stödmetoderna har skett i olika 
omgångar och inom olika områden, det har dock varit glest mellan utbildningstillfällena.  
Den intervjuade anser att processen inte ger tillräckligt med understöd till de olika 
milstolparna under pågående fas, vilken han även tror beror på tillämpningen. Han önskar att 
milstolparna under varje fas skall vara tydligare så att det blir enklare att följa upp projektet 
och se var de befinner sig i arbetet. Detta för att förebygga eventuella förseningar. Något som 
han också anser svårt är projekt med flera leveranser. Frågeställningen han ställer sig kring 
detta är; Skall hela projektet befinna sig i en fas eller de olika leveranserna i olika? 
I processen finns många instruktioner om arbetet skall ske. Alla som berörs av dessa vet inte, 
att de finns eller var och det finns inget strukturerat sätt att hitta informationen som behövs. 
Den intervjuade har ett förslag på att skapa olika små handböcker för olika kompetenser och 
olika faser i projekten, för att lättare finna riktlinjer och stödmetoder och olika checklistor. 

Stödmetoder och hjälpmedel 
Kravspecifikationen görs av konstruerande personer och applikationsansvariga som arbetar i 
projekten. Det finns ett kravhanteringssystem (innehar focalpoint licens) där de strukturerar 
och rangordnar de olika kraven. Kraven klassificeras, och bedöms på sina olika nivåer i 
diskussioner. 
 
Det finns enligt den intervjuade inga små enkla stödmetoder som används i hela företaget.  
Projektledarna arbetar i princip på olika sätt, och har möjligtvis egna kunskaper om 
stödmetoder och olika angreppssätt men det är inget som styrs i produktutvecklingsprocessen 
eller i något underliggande dokument. Nya stödmetoder tas fram när misstag görs eller/och 
problem uppdagas. Om det är ett enkel förbisett misstag kan även en enkel extra rad i en 
checklista skrivas in. 
  
Under arbetet med att utveckla en produkt arbetar konstruktörer och applikationsansvarig 
nära, utbyter information och försöker påverka den andra genom diskussioner, på så sätt tas 
en lösning fram. De jobbar med ett flertal olika prototyper för att visualisera produkten tidigt 
och utvärderar dessa för att undvika framtida problem.  
 
”Mycket fungerar bra men för att bli bättre måste man fokusera på det som är mindre bra” 
säger den intervjuade.  

Förstudie 
Det genomförs olika förstudier till olika projekt. De finns ett antal olika förstudier som brukar 
tas fram. De förstudier som är marknadsmässiga fokuserar på produkten, kunderna och vad 
den skall användas till. De undersöker vilka tillgängliga teknologier som finns och det görs 
oftast en riskanalys. Det är inte alltid en riskanalys på hela projektet, men på de delar som 
anses vara kritiska. Riskbedömningar ingår i projektmodellen. I arbetet med förstudien 
används individer med olika kompetenser, de olika individerna deltar mer eller mindre i olika 
delar av förstudien.  
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För att en bra förstudie skall göras bör, enligt den intervjuade först frågan; Vad skall 
förstudien ge?, ställas. Förstudien bör innehålla; riskanalys, marknadsundersökning och olika 
koncept och kan vara på olika nivåer.  
För att tidsuppskattningen på projektet skall vara väl underbyggt bör ett eller flera koncept 
ingå i förstudien. För att veta om nyutveckling skall ske eller om befintlig teknik skall 
användas krävs en ordentlig marknadsundersökning.  
 
Kort beskriver den intervjuade vad bör ingå i en förstudie, produkt, projekt, teknik 
(produktion, konstruktion).  
Den intervjuade anser att det är viktigt att blanda människor med olika kompetenser, Indien-
satsningen ger förhoppningsvis annorlunda kompetens och inflytande. Men han anser också 
att en inhomogen grupp gällande tekniska kompetenser och erfarenhetsbaser behövs för att 
underlätta kommunikationen individer emellan. Olika bakgrund är nog en fördel anser han, 
men det är inget som det finns riktlinjer för. Informationen från en förstudie används till viss 
del som en grund till kravspecifikationen.  

Idégenerering 
Det finns individer på företaget i vilkas arbetsuppgifter det ingår att undersöka framtidens 
teknik. För att ta tillvara på idéer internt finns en idébank. I denna lagras idéer av de anställda. 
Ibland resulterar några av idéerna i patent. Företaget söker och tar många patent och de idéer 
som resulterar i patent ger en summa pengar till uppfinnaren. Han anser att inlämning och 
generering av idéer borde uppmuntras mer.  
 
Arbete för att ta fram nya idéer eller lösningar på olika problem sker ofta i olika ”Work 
shops” i dessa sammanförs olika människor med olika kompetenser. Det finns inte en 
gemensam approach för hur nya idéer skall tas fram. Företaget litar mycket på individen och 
dess erfarenheter. 

Konceptutvecklingsfasen 
I projekten ska de arbeta tillsammans, men arbetet sker i verkligheten mer ensamt. 
Konstruktörerna arbetar i samma projekt/delprojekt/modulgrupp men med det tilldelade 
arbetet ensamt. När de är klara lämnar de oftast över arbetet till nästa steg.  
 
Konstruktörerna skall konstruera med produktion och kunden i åtanke. I projektet är det inte 
deras ansvar men det är upp till dem att genomföra arbetet. Applikationskemisten är ansvarig 
för att tillse att kundens önskemål uppfylls och produktchefen skall bevaka att produkten är 
möjlig och enkelt producerbar.  
 
Företaget har produktion i landet och personal från den enheten kommer successivt in i 
projekten för att se hur det går och tillse att produkten är producerbar. Personalen från 
produktionen är anställda i projekten och det finns tillfällen i processen där de och resten av 
projektgruppen träffas och diskutera producerbarheten på produkten. I projektgruppen finns 
även testare vilka ansvarar för att produkten som utvecklas kommer att kunna testas och hur 
detta skall ske. Riskanalyser görs sällan i tidiga skeden i produktutvecklingen. 
 
För att minska tidsåtgång och kostnader arbetar de med att använda sig av redan framtagna 
delar i utvecklingsarbetet, standardisering. De försöker återanvända så mycket de kan på 
modulnivå liksom på komponentnivå. Det är linjeorganisationens ansvar att bygga upp ett 
bibliotek för att göra informationen tillgänglig genom alla projekt. 
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Konceptval 
För att välja koncept väger de riskerna, de undersöker produktföljplattformen och vilken 
kundprestanda produkten ger. Konceptet tas fram inom projektgruppen liksom valet av 
koncept sker där. Koncept viktas för det mesta indirekt, i diskussioner där även 
riskbedömningar görs. Ingen uttalad metod används. 
 
Arbetet (i timmar) skall enligt den intervjuade successivt öka under de olika faserna likt en 
Gausskurva, figur 13. Den röda linjen markerar var förstudien slutar (uppfattat av författaren 
under intervjun). 

 
Figur 13. Arbetsbelastningen under projekt i Företag 1 i totalt antal timmar över projektets tid. 

Anledningen till detta angreppssätt är att osäkerheten i de tidiga faserna är stor uppger den 
intervjuade, innan det finns ett klart koncept är det svårt att göra ett bra arbete.  

Kvalitetssäkring 
För att säkerställa den uppsatta kvaliteten på produkten använder de sig av en metod som 
kallas CtQ, Critical to Quality. I denna skall frågan ställas; Vad är det viktigaste för denna 
produkt?, både gällande funktionalitet och/eller teknik. Denna metod finns i datorverktyget 
focalpoint. Oftast ”går de i projektgruppen på magkänsla” och de gör det genom 
diskussioner i projektet.  
 
Det är viktigt att sätta kravbilden rätt, att vara noggrann med att ange livslängd, 
kvalitetsparametrar och robusthetsparametrar för att sedan kunna verifierar dem. För att 
kraven lättare förstås skall och testas bryts de ned i olika och mindre krav. Krav som ställer 
krav på kravbilden arbetar de enligt den intervjuade inte tillräckligt med. De är bra på att 
analysera och testa livslängdskrav. Men de tycker att felanalys på kompletta system är svårt. 
Tester sker först på modulnivå och produkten sedan byggs på modul efter modul och testas 
successivt tills det kompletta systemet kan testas. 

Placering och lokalutformning  
Inför nya projekt byter de involverade inte arbetsplats. Dagens kontor är inte utformade för att 
stödja ett kreativt tänkande men är ergonomiskt anpassade med olika hjälpmedel. Det finns 
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några stora fikarum mellan husen i byggnadskomplexet och linjerna, dessa sägs inneha en 
trevlig inredning och återfinns nära kontoren. Det finns också mindre fikarum närmre 
kontoren men de är trängre och med tråkigare inredning. Formellt sett har de inga fikaraster, 
de förhandlades bort av facket för länge sedan. De brukar dock gärna ta en diskussion i 
fikarummen över en kopp kaffe eller te, även andra gruppmöten sker i fikarummen. 

Prototyper 
Enligt företagets process skall tre prototyper byggas, de kallas; P0 en experimentmodell eller 
mock-up, P1 konstruktionsprototyp/prototyper, P2 en slutgiltig lösning.  
Kompromisser sker dock ofta och det byggs därmed flera prototyper än tre. Företaget har en 
god acceptans för testning. 
 
I byggnadskomplexet finns olika laboratorier och i dessa anställd personal. De olika 
laboratorierna är elektronik, mekanik, optik, kemi, applikation och provning. Laboratorierna 
skall bokas i förväg och personalen i dem hjälper då till att ta fram den önskade delen.  
Det finns inga enklare ”kreativa labb” där personalen kan bygga enkla prototyper av t ex 
papper eller ståltråd. Det finns dock en mycket välanvänd friformsmaskin. 

Miljö 
De arbetar med miljömål enligt de direktiv som finns det ligger högt upp på företagets lista, 
säger den intervjuade. Det finns olika listor, granskningschecklistor, men inte 
miljöchecklistor.  

4.2.2 Diskussion i fokusgrupp 
I denna diskussion deltog två personer, en av dem arbetar som 
mekanikkonstruktör/projektledare och en arbetar som linjechef i linjeorganisationen. Dessa 
två män deltog båda och det är deras syn på företagets arbetssätt och metoder som redovisas 
nedan. 
 
Såsom personen i förgående intervju gjorde beskriver de att de arbetar i en linjeorganisation 
med projekt under denna. Projekten består av tvärfunktionella team och de intervjuade anser 
att det fungerar bra. 

Produktutvecklingsprocess 
I det dagliga arbetet och speciellt i projekten tillämpas produktutvecklingsprocessen olika 
beroende på vem som är projektledare. De intervjuade tror att processen aldrig har 
implementerats ordentligt.  
 
Det händer att de inte har tid att färdigställa det arbete som enlig processen skall vara klart 
innan nästkommande fas. I nuläget händer det ofta att projektet tillåts gå vidare utan att alla 
leverabler i fasen är presenterade och uppfyllda. Projektet får då gå vidare med förbehåll, 
vilket skapar problem i nästkommande faser då arbetet i dessa förutsätter att arbetet i 
föregående fas är klart. Detta leder till förseningar och irritationer. Det är ofta de tidiga 
faserna som godkänns för fort, de behövs mer arbete tidigare för att undvika kommande 
problem anser de intervjuade.  
 
Det finns dokument som motsäger varandra i den gamla metoden vilket skapar en brist på 
förståelse för processen. 
 
I slutet av projektet skjuts ofta mycket resurser in enligt de intervjuade skulle detta vara 
onödigt, om det i början av projekten fanns mer resurser t ex i förstudien. De tidiga faserna 
upplevs som att de är underprioriterade. De hastas igenom för att köra igång ”det riktiga 
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arbetet” och för att bli prioriterade med mer resurser i konstruktionsfasen. Stora projekt som 
är på väg att lanseras får mycket fokus och resurser för att de just är närmst lansering.  

”Om man får skjuta in väldigt mycket resurser i slutet känns det som att det är ett kvitto på att 
man har gjort fel tidigare.”  

Mer resurser bör läggas ned på principsäkring och riskbedömningar ett bättre underlag för att 
minimera risker och problem, anser konstruktören. Vid start av ett projekt görs ingen 
projektplan som pekar på vissa styrandedokument/checklistor. I projekten används FMEA.  

Förstudie 
Enligt konstruktören skall en bra förstudie, för att han skall kunna göra ett bra jobb, innehålla;  

En målbild  
En specifikation  
Användarkrav  
Funktionskrav 

Konstruktören säger att han vill konstruera något som i slutändan är användbart. 
De som normalt sett är med och tar fram förstudien är personer från konstruktion, hårdvara 
och applikation.  

Idégenerering 
Om någon har en idé skickar denna personligen in idén genom att fylla i två färdiga formulär. 
Formulären går vidare till ett team som bedömer dem, är idén något som anses vara värt att 
satsa pengar på skickas idén vidare till företagets patentingenjörer. Tas ett patent får inventorn 
en viss summa. Små idéer uppmuntras endast genom positiv kritik från chefen och ”en klapp 
på axeln”, men det finns ett belöningssystem, inga pengar är dock involverade. Lite av 
svårigheten ligger i att det anses vara konstruktörens jobb att ta fram nya lösningar och ingår 
det i arbetsuppgifterna så är det bara endel av arbetet, vilket då är svårt att belöna extra. 
 
Koncept/idéer tas i tidiga skeden fram i blandad grupp, bl a två konstruktörer och applikation. 
Konstruktören säger att de arbetar med brainstorming eller spontan idégenerering. De 
diskuterar hur problem skall lösas och ”får ofta en spinnoff på andras idéer”. Han anser att 
om arbete sker ensamt, ”tenderar man att borra in på ett spår”.  
De strukturerar upp de olika tekniska lösningarna för en produkt, tittar på för- och nackdelar, 
kostnader, utvecklingstider och tekniska egenskaper för att gå vidare och för att välja bort 
koncept. Enligt linjechefen pågår inte mycket brainstorming tidigt, han tycker sällan att de 
sitter i ett gäng med blankt papper och spånar, men konstruktören håller inte riktigt med.  

Konceptutveckling 
För att utveckla koncepten används inte mycket förutom Cad-system och tidplaneringssystem.  
Konstruerar gör de oftast på tilldelade/valda delar ensamma i delprodukten, ibland jobbar 
flera personer tillsammans med samma del. De finns ingen strategi för att scanna av 
marknaden och se vad som finns eller om det skulle hjälpa dem i produktutvecklingen.  
 
Konceptvalet sker i ett möte där diskussioner gällande för- och nackdelar, tekniska risker och 
kostnadsunderlag görs. De har en matrismetodik, men denna används sällan och de vet inte 
vad den kallas för. I denna viktas de olika kraven men enligt de intervjuade finns inget system 
för detta men det har utförts. Val av koncept görs i linjen, konstruktören är ansvarig för att ta 
fram ett bra underlag men är inte den som tar beslutet. De är dock alltid med på 
granskningsmöten där beslutet tas. Innan koncept väljs bör ”lite mer ha gjort för att visa att 
det kommer att hålla” säger linjechefen. 
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De konstruerar eller tillverkar inte produktionsutrustning men de är ansvariga för att se till att 
produkten skall vara producerbar. De arbetar för att tidigt skapa en dialog med de företag som 
skall tillverka delen. De anser att i de tidiga skedena är det enklare att anpassa konstruktionen 
för att den lättare skall kunna produceras men senare när delarna ”sitter ihop med andra delar” 
blir det mer problematiskt. De arbetar också för att upprätta en bra dialog med leverantörer så 
att kostnader för att producera delen skall minska, samt att enkelheten i produceringen skall 
öka. Valet av leverantör ligger dock inte på deras bord. Det är inköpsavdelningen som väljer 
leverantör i ett senare skede. Detta skapar problem. Då konstruktören haft en dialog med en 
producent och sedan väljer inköpsavdelning en annan som producerar med en annan teknik, är 
det inte säkert att det blir billigare/bättre men inköp måste visa på att de gjort ett resultat/fått 
ned priset.  
 
Enligt linjechefen är det konstruktören som är ansvarig för kostnad och kvalitet och i arbetet 
använder konstruktören sig av DFM och DFA att underlätta produktionen. Konstruktörer med 
mindre erfarenhet måste lita mer på leverantören eller andra konstruktörer. Företaget har en 
egen tillverkning i Sverige som gör vissa delar. Det är lättare att kommunicera med den egna 
produktionsavdelningen från dem får konstruktion snabbare och bra feedback.  
 
Problemet ligger i att, då leverantörerna inte vet om de får kontraktet för att producera 
produkten är de inte så intresserade av att hjälpa till. När inköpsavdelningen senare startar en 
dialog med dem blir de ofta mer intresserade och mycket hjälpsammare. 
 
För konstruktion underlättas arbetet och chansen att skapa en bättre produkt blir större om en 
leverantör/producent finns med i processen i ett tidigt skede, anser de intervjuade. 
Konstruktion blir aldrig bättre än vad produktion är då de måste samarbeta för att få fram en 
lyckad produkt. Långsiktigt borde ett nära samarbete med produktion bli billigare tror de. 
Men det är också viktigt att inköpsavdelningen har fler val så produktionen kan säkras ifall 
något händer eller om leverantören anses oetisk. 

Kvalitetssäkring,  
I arbetet med kvalitetssäkring arbetar de för att tillse att kravspecifikationen uppfylls. De 
uppger att; ”tillförlitlighet kommer mer och mer”. De ska göra en plan på vad som kan gå fel 
och följer upp den med tester för att se vad som sker, vad som går sönder och vad som kan 
åtgärdas.  
 
I konstruktion rangordnas riskerna och sannolikheten att det händer. De är dåliga på att göra 
en plan B och plan C på risken. De drar inte igång parallella projekt för att säkra problem så 
ofta som det behövs då det är en fråga om pengar och resurser.  

Tvärfunktionelltarbete, placering och lokalutformning  
Det finns få rum för samtal och samlingsplatser. De har inga fysiska projektrum men de har 
rum där de bygger prototypen. I vissa fall har projektrum skapats där en projektgrupp sitter 
ihop. De intervjuade uppger att det skulle vara bra på modulnivå med ett modulrum, för de 
tillfällen när det blir mycket arbetet underprioriteras kommunikation mellan modulgrupperna. 
Rum som kan förmedla information ger en snabb överblick av hur arbetet fortgår i de andra 
modulgrupperna och annan information som kan vara inspirerande för individen. 
 
Personer är så bundna av sina vanor att de sitter på samma plats med samma personer varje 
dag anser de intervjuade. För att prata med någon annan som sitter i en annan linje, som då 
har annan kompetens anser de intervjuade att det är inte jättelångt att gå. De tror att 
dynamiken och personalomsättningen är för låg för att främja ett bra diskussionsklimat där 
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olika personer är med varje gång. Placeringen av projektmedlemmar fungerar ”hyfsat”, 
”sametimemail” (snabb e-post) används mycket och det upplevs inte som komplicerat att gå 
ned några trappor till den som söks. 
Prototyper 
Enligt produktutvecklingsprocessen skall ett flertal prototyper göras, dessa är: 

• Designmodell 
• P0 Funktionsmodeller 
• P1  
• P2  

De tenderar att göra fler prototyper än vad de ska, mycket pga att de tekniska lösningarna inte 
är säkrade tidigt, eller att tidsdrivningen/leveransdrivningen blir helig i projektet. P1 har te x 
kanske utvärderats till 75% när P2 måste beställas och sedan upptäcks fler fel vilket leder till 
fler prototyper. Det är ett beslut som kommer uppifrån, att projektet inte skall bli försenat 
vilket leder till detta.  
Prototyper är mycket bra. Men konstruktören vill testa klart den första prototypen innan den 
andra beställs så att arbetsbördan och missförstånden minskar. 
 
För att se om något fungerar eller ej, ritar konstruktören i CAD, tidiga modeller görs med 
enkla medel, gärna i verkstaden tillsammans med personalen. För att visualisera systemlayout 
och flödesbanor används klipp och klistra metod vilken också används för att få volymkänsla 
på produkten. För att skapa en uppfattning om delarna i finmotoriken använd en 
friformsmaskin och en verkstad i byggnadskomplexet. De tycker att det ger en bra 
uppskattning tidigt om saker kommer fungera och för att identifiera problem. 

Miljö 
Miljötänket finns i arbetet men mycket styrs av lagar och regler. De intervjuade anser att det 
är mest konstruktörens ansvar att få med miljötänket. Det finns krav på resurssnålhet, men det 
finns inga checklistor specifikt för miljöfokus men mycket ligger inbäddat i andra checklistor. 
Det finns dock checklistor för materialval, färg och deras miljövänlighet.  

Övrigt 
De intervjuade anser att det är svårt att hitta de dokument de behöver. Mekanikavdelningen 
saknar instruktioner och metoder för att arbeta. Instruktioner finns men de är svåra att hitta. 
En bra beskrivning av metodik för CAD och PDM saknas. De ser gärna att ett enkelt 
gränssnitt där den informations som behövs lätt kan hittas skapas. 

4.3. Företag 2 
Företaget den intervjuade arbetar på är ett helägt dotterbolag till ett amerikanskt bolag. De har 
en tydlig utvecklingsroll inom koncernen. De arbetar med målet att utveckla och sälja de mest 
kompakta och mobila satelitterminalslösningarna.  

4.3.1 Intervju av projektledare 
Den intervjuade är anställd för att upprätta en projektledningsfunktion på bolaget. Han har 
arbetat på företaget i ett år. Sedan han började har han anställt två projektledare och från den 
organisationen med honom i ledningen skall all projektverksamhet ledas. Den långsiktiga 
visionen är att all projektinformation skall gå genom honom. Han trivs i sitt arbete men 
känner sig något begränsad då det är mycket som behöver förbättras om arbetet skall nå de 
relativt nya mål organisationen satt upp. 
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Organisation 
Företaget är indelat i fem linjefunktioner; hårdvara, mjukvara, mekanik, projektlednings- och 
produktledningsfunktion. Alla dessa sitter under en utvecklingschef. De respektive linjerna 
har en ansvarig chef. När ett projekt tillsätts plockas resurser från linjerna. 
Linjeorganisationen finns av rent personalpraktiska skäl beskriver den intervjuade, för att 
hantera utvecklingssamtal, lönesamtal och kompetensutveckling. 

Produkten 
Standardmålet med produkterna är att de skall vara de minsta, kompaktaste och lättaste 
lösningarna för kompakta terminaler. Det finns även produkter vilkas mål som skiljer lätt från 
standardmålet. Ofta blir det dock en kostnadsfråga, de intervjuade ställer upp frågan; mycket 
funktionalitet med ett högt pris? Eller rätt funktionalitet till en lägre kostnad? I nuläget blir det 
oftast mycket information, vilket inte alltid är det bästa. 

Projekt 
I projekten arbetar projektledare med olika resurser från olika tekniska delar, det finns en 
ansvarig för att skriva manualer, en för produktledning vilken fungerar som ”marknadsinput”, 
en tekniskreferensgrupp samt en styrgrupp. Den tekniska referensgruppen är tillsatt från 
företaget med intern personal. Projektorganisationen är relativt omogen, det svåra är då att få 
styr- och stödfunktioner till ett projekt att fungera bra, ”ofta är det de som avgör om ett 
projekt blir tillräckligt bra så att man kan leva med det eller så att det blir en strålande 
succé” säger den intervjuade. 
 
Han säger att de ej jobbar med tvärfunktionella team, han önskar att de gjorde det men det 
finns ännu ett starkt linjetänk i arbetssättet på företaget. De lyckas i vissa lägen där de kan 
tydliggöra utleveranserna tillräckligt bra med kort genomförande tid.  

Produktutvecklingsprocess 
På företaget finns det idag en projektstyrningsmodell vilken innehåller delar av en 
produktutvecklingsprocess. Produktutvecklingsprocessen som finns berättar inte vilka 
leverabler vilka kompetenser skall leverera. Den del som rör mekanikkompetensen i denna 
modell är mer utvecklad då det oftast är där ledtider och verktygsinvesteringar uppkommer. I 
utförandefasen finns det mest struktur runt processen, där mekanikkompetenser flitigt 
används. Denna modell är framtagen under sent 2007 tidigt 2008. Den fungerar bra på den 
högsta nivån men ibland fattas beslut om att frångå modellen då den är väl förankrad i 
utvecklingsorganisationen men inte i bolagsledningen. Det är dock bolagsledningen som tog 
beslutet att denna skulle tas fram. 
 
Den intervjuade saknar stora delar av de lägre nivåerna i modellen. Det finns några 
checklistor i men inga övningar eller metodiker i olika faser av arbetet. Runt framförallt 
konceptgenerering och konceptutvärdering finns några informella dokument och metoder. På 
miljösidan finns mest direktiv. 

Krav 
Det finns inga formella stödmetoder eller tillvägagångssätt för att styra upp kraven. Nu 
arbetar de med att lägga upp en specifikation mot projekten som innehåller de krav som skall 
eller bör uppfyllas. De försöker rangordna de olika kraven men de har ännu inte lyckats fullt 
ut. Han önskar att kraven rangordnades från skallkrav som är orörbara och sedan bör-krav i en 
fallande rangordning. I nuläget måste de ”bolla” kraven ett flertal gånger för att reda ut hur 
kravställningen ser ut, istället för en väl genomtänkt och nedskriven kravlista vilken ger en 
tydlig kravbild. För att bolaget och mottagarorganisationen skall få en tillräcklig förståelse 
måste de generera olika koncept. Då de ser de olika koncepten kan de börja rangordna kraven, 
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detta görs i diskussioner utifrån de olika koncepten det ger en uppfattning av hur kravbilden 
ser ut. Denna process tar mer tid än vad arbetet bör göra anser den intervjuade, ”man måste 
öka upp lösningsrymden för att få reda på hur rangordningen i kraven ser ut”.  
 
Formellt sett så styr projektet vilka koncept som skall gå vidare men då det saknas en 
tydlighet i vilka krav som är högt och lågt rangordnade, måste koncepten ofta lyftas upp på 
högre nivåer för att få en bekräftelse på att tolkningen av kravbilden är rätt. 
Kravspecifikationen tas idag fram av produktledningen i samarbete med marknadsfunktionen. 
Den skall vara baserad på vad de behöver uppnå för att vara konkurrenskraftiga för en 
överskådlig framtid. Många av kraven i dagens kravspecifikationer är för detaljerade. Det är 
ofta lösningsnivå på kraven. Vilket innebär att de måste tänka till och fundera på vad den som 
ursprungligen formulerade kravet hade i åtanke. Kraven är mycket specifika och den 
bakgrund de har till kraven är undermålig, ”kraven ligger ofta på lösningsnivå inte på vad 
som skall uppnås i produkten”. Det är det som gör att de måste generera lösningar innan de 
vet vad kraven betyder. Kravspecifikationen ställer krav på systemnivån inte på modulnivån, 
det leder till att kraven där är svåra att uppnå. Kraven skall vara testbara! I dagsläget är de inte 
alltid det. 
 
De metoder och tillvägagångssätt som används har genom två formella genomgångar med 
ingenjörsresurserna introducerats. Där förklarades vad som skall göras och när.  
Sedan var/är det upp till varje projekt att arbeta in detta. Den intervjuade och 
produktledningen tog fram de metoder och tillvägagångssätt som finns i dagsläget. Fokus låg 
då på att skapa en bättre kommunikation mot företagets ledningsgrupp, visa var de står i olika 
utvecklingsprojekt, hur mycket pengar de gör av med, har gjort av med och kommer att göra 
av med, när de kommer att kunna leverera saker och vilka beslut som måste fattas ur ett 
projektstyrningsperspektiv. När detta togs fram var det primärt projektstyrningsfrågor och inte 
produktutveckling som styrde. Då det är nytt för företaget fokuserar de fortfarande på 
lednings- och styrningsnivån. 

Förstudie 
I förstudien skall en fullständig kravspecifikation skapas och ett konceptförslag skall tas fram. 
Det skall finnas principiella lösningar i en systembeskrivning i förstudien. I förstudien tas 
även en plan för projektgenomförandet, resursallokering och ledtider under utförandefasen 
samt produktintroduktionsfasen fram. De tittar på en övergripande ”bill of materials” för 
konceptet och en produktkostnadsanalys samt en plan för hur produkten skall tillverkas. De 
undersöker även lämpliga leverantörer och underleverantörer. I förstudien ingår en 
kundbeskrivning i dessa presenteras vad produkten skall tåla, vilket klimat den skall fungera i, 
saltdimma värme osv. Det finns ett fåtal människor inom organisationen som har erfarenhet 
av att använda produkten de tar fram. Det brukar vara Chief engineers (Ingenjörer på högsta 
ledarnivån) och resursägarna för de olika rollerna i förstudierna som ställer upp koncepten då 
de har en bra överblick på vad som uppfyller de outtalade kraven som finns. Det finns mallar 
för ett antal dokument som skall tas fram i denna fas 

Idégenerering 
Hur de intervjuade arbetar är väldigt situationsstyrt. Ofta arbetar en person ensam med 
idégenerering och fortskrider inte arbetet som önskat brukar en grupp tillsättas. De arbetar då 
”brainstormingaktigt”. Det finns inga formaliserade metoder men det finns ett fåtal personer 
som har jobbat enligt formaliserade metoder på andra företag och den kunskapen nyttjar de i 
och med människorna. 
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I de fallen den intervjuade har deltagit i en idégenerering i grupp har det gått till så att de delar 
upp produkten, som ett projekt normal sett görs och börjar med att utan hämmande 
restriktioner i tankeprocessen få fram olika idéer eller fragment av idéer. För att hjälpa till så 
försökte han att uppmuntra folk att ta fram olika galna idéer, trots beroendesituationer i 
gruppen. I gruppen var han i detta specifika fall ledare/moderator. För att utvärdera idéerna 
tilldelas de olika personerna i gruppen olika angreppssätt, att vara positiva till någon annans 
koncept eller negativ till sitt eget. 

Konceptutveckling 
I konceptutvecklingen arbetar de mycket med CAD-verktyg då de stora utmaningarna ligger i 
packningen i produkten. De vill visualisera allt i 3D system. De använder det mekaniska 
CAD-systemet för att ge input i det elektriska.  
 
De som arbetar med konceptutveckling är uteslutande ingenjörer, marknadsrepresentanter är 
även de ingenjörer men med lite mjukare ämnen i examen. I några projekt har de arbetat med 
marknadsreferensgrupp med representanter från säljorganisationen då hade de regelbundna 
avstämningar under konceptutvecklingen för att få en bekräftelse på hur arbetet med 
produkten fortskrider och för att se om alla är med på hur projektet utvecklas. Det är dock 
mycket svårt då säljorganisationen rör på sig mycket. 
 
Marknadsorganisationen är inte medveten om att de kan ställa krav, de är inget som har varit 
vanligt för dem. De är vana att ta hand om en produkt när den har utvecklats klart och ligger 
på deras bord, ”det är svårt att lära gamla hundar nya trick”. Den intervjuade och 
organisationen arbetar för att involvera dem tidigt i produktutvecklingen. Utvecklingschefen 
har säljbakgrund, han fyller ibland säljfunktionen i projekten.  

Leverantörssamarbete  
Företaget har en viss involvering av leverantörer. Men då leverantörsvalet görs sent i 
projektet, synliggörs även problem sent, hur man kan förbättra designen på produkten för att 
den skall bli billigare att producera eller höja kvaliteten o s v. De byter även leverantörer ofta 
och de som är involverade i produktutvecklingen blir inte alltid tillfrågade vid producering av 
produkten vilket gör att de tappar mycket av det produktionsförberedande arbetet. Den 
intervjuade anser att de aktivt borde titta på flera leverantörsval, kontraktsfrågor, och 
förberedande för serieproduktion under tidigare faser. 
 
Det finns ett tydligt uttalat volymsmål, produkten skall vara producerad för att nå en kostnad i 
önskad volym. Men om de inte når de inte kostnadsmålet med en lägre volym så tolkar 
organisationen det som en konstruktionsbrist trots att det är en volyms- och investeringsfråga. 
De har tidigare i princip producerat t ex 25 prototyper åt gången och sålt dem, istället för att 
meddela leverantörerna att deras prognos för året är 100 st. Om leverantörerna var medvetna 
om detta kunde det ge dem helt nya förutsättningar för att producera. Det kunde möjligtvis 
vara lönsamt för dem att investera i andra verktyg vilket på sikt kunde få ner priset på 
produkten. Det finns tyvärr en liten, begränsad erfarenhet och kunskap i organisationen av att 
arbeta med industrialiserade (metoder för att ta fram produkter i större skala) metoder. 
 
När konstruktörerna arbetar tänker de mycket på rena tekniska krav det som går att analysera 
och testa genom att räkna och testa delsystemen. Konstruktörerna har en begränsad kunskap 
och förståelse för användningsfunktioner, ergonomi och användarfrågor samt 
kommunikationen mellan de olika modulerna i systemet. De har en nyligen tillsatt testgrupp 
där tanken är att de skall sitta med från början och övervaka.  
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För att välja koncept görs en värdering av kravuppfyllnaden och en kostnadsvärdering av 
tillverkning och kostnad. Då det produkter som produceras är dyra är analys på 
konkurrenternas produkter kostsam att genomföra och ingen analys på konkurrentens 
produkter görs. De gör dock en jämförelse med sina egna produkter.  

Planering  
Projektledare, Chief engineers/konstruktionsresurs, testfunktionen och 
produktintroduktionsfunktion är med och gör planeringen. Den intervjuade uppgav att arbetet 
översatt i timmar under produktutvecklingen är fördelade enligt kurvan i figur 14. De arbetar 
för att skjuta kurvan bakåt på tidsaxeln så att de öppna frågorna löses tidigare, det behöver bli 
mer jobb gjort på konceptutvecklingen och i arbetet med att förankra konceptet. Han ser det 
som att ”vi kan ta bort mer tid i utförandefasen genom att tillföra mindre tid i den tidiga 
fasen”. Den röda linjen markerar var förstudien slutar, ”om den tillåtits genomföras”. 

 
Figur 14. Arbetsbelastningen under projekt i Företag 2 i totalt antal timmar över projektets tid. 

4.3.2 Diskussion i fokusgrupp 
De två intervjuade är anställda som konstruktörer, deras titel är; mechanical designer. De 
intervjuade arbetar i projekten från start till mål i, de är involverade i förstudien och gör 
feasibility studies. 
För bara något år sedan var det projektledarna som bestämde allt i projekten, från projekt till 
projekt. Företaget led av att inte ha en bra projektledning, speciellt rent 
projektstyrningsmässigt. Det ledde till att projektledaren som intervjuades anställdes för att 
skapa riktlinjer och struktur. 

Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är utformad olika i olika projekt. I några projekt är det kunden som ger 
kraven.  I kravspecifikationen är kraven ej ordentlig strukturerade, de är olika formulerade 
och inte alltid utförligt förklarade. Det finns krav på lösningsnivå utan en bra beskrivning om 
var de kommer ifrån eller varför. Kraven är ofta styrda från en kundförfrågan och då kunderna 
har en annorlunda syn på produkten än konstruktörer kan kraven vara svårförstådda.  
 
Företaget har ingen färdig mall för hur en kravspecifikation ska se ut och hur den skall tas 
fram. Arbetet med att ta fram kraven har blivit bättre men det finns fortfarande områden att 
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förbättra. Kraven är något strukturerade, på olika lösningsnivå och de är i hög grad 
tolkningsbara. Produktledningen/ägarna gör kravspecifikationen, efter att de har gjort den får 
de som konstruerar ofta en möjlighet att ”trimma” kraven. De nämner att kunden vet ofta inte 
vad de vill och vad krav innebär. I kravspecifikationen är kunden inte alltid beskriven eller 
klargjord. Då det är ett rent kundprojekt är kunden och behoven klargjorda. Nya 
utvecklingsprojekt startas i USA med ett uppköp. Med detta uppköp kommer vissa krav från 
kunden, marknad har ibland sålt in produkten med vissa krav, de kraven är viktiga för affären 
men i kravspecifikationen är detta inte klargjort.  
 
De önskar en kravspecifikation med en bra bakgrundsbeskrivning, ej tolkningsbar men med 
bra ”spelrum”. Generellt skall kraven vara funktionskrav inte lösningskrav om inte säljaren 
specifikt sålt in den lösningen. Kundkraven skall helst vara översatta och verifierbara. De 
krav som ej är verifierbara föreslår de dokumenteras separat. Kraven bör vara väl förklarade. 
Ibland har produktkrav förts in i kravspecifikationen och siffror i prestanda har ändrats. 
Produktkrav och kravspecifikation innehåller inte riktigt samma typ av krav. De önskar en 
rangordning av kraven för en ökad förståelse för produkten. Krav får gärna jämföras med 
gamla produkter för att skapa en förståelse för den nya produkten. Det är viktigt att kraven 
inte motsäger varandra. I dagsläget missar företaget att specificera och kraven skall gälla ihop. 
T ex om produkten skall klara både min och max temperatur och max vidhastighet eller andra 
krav. Beroendet mellan krav är viktigt. De vill gärna ha generiska krav och några baskrav som 
alltid gäller. 

Idégenerering 
Idégenerering startas initialt ensamt, då det gäller en del av produkten. Om konstruktören kör 
fast och anser att den behöver hjälp så är det konstruktörens ansvar att tillkalla ett möte för 
idégenerering. Gäller det idégenerering på större system arbetar de i grupp och delarna som 
skall ingå i systemet är ofta i förväg specificerade. Skall ett nytt delsystem tas fram 
idégenereras detta i grupp, konstruktörer deltar då ej initialt endast mekanikchefen deltar. Det 
första mötet gäller då vad delsystemet skall prestera och några lösningar vilka ofta gäller olika 
packfall. 
 
Det finns inget stöd för att ta fram nya idéer. De känner att bolaget tillåter dem att vara 
kreativa och de säger att de som är anställda på företaget diskuterar och funderar tillsammans. 
De tillåts även att testa något extrema saker. Ibland kör de parallella spår för att säkra diverse 
olika risker i produktutvecklingen. Idégenereringsmetoder kan vara nyttigt att lära sig och 
använda vid behov, men de uppger också att idéer kommer fram ändå idag. På 
idégenereringsmöten bjuds olika personer in. Det brukar oftast vara två möten, ett initialt 
möte som fungerar som en start och ett möte några dagar senare för att se vad tankeprocessen 
under dagarna har resulterat i.  

Konceptgenerering 
Säkerställning av producerbarhet sker genom upprepad kontakt med producenter och en nära 
kontakt med en mekanisk verkstad. De uppger att det blir väldigt mycket att tänka på om alla 
olika tillverkningsmetoder skall tas i beaktning men en välstrukturerad lista med enkla 
tankesätt och hjälp med detta skulle kunna vara till hjälp. De gör besök hos verkstäder och 
gjuteri samt har telefonkontakt med producenter. De arbetar sig snabbt fram till den första 
prototypen i produktutvecklingen och de delarna skickas snabbt till verkstäderna för feedback 
och bedömning. 
 
De skulle gärna skjuta mycket arbete till tidiga faser för att skapa en större förståelse och göra 
ett grundligare arbete tidigt, men de känner att det kan riskera tidsplanen och kvaliteten. I 
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monteringen så får konstruktören mycket feedback genom att en förståelse för produkten 
skapas, t ex hur delarna skulle kunna utformas för att minska monteringstiden och 
produktionskostnad. 

Konceptval 
De har sällan många koncept att välja mellan, det finns många områden där de med fördel kan 
generera många lösningar och de intervjuade anser att det är bra med många idéer. Det finns 
ingen metod för att välja mellan många idéer. Konstruktören som är ansvarig för den del som 
skall kreeras har stor möjlighet att välja mellan idéerna, chefen har också stor prestige och 
hans ord väger tungt. Erfarenhet är viktig vid val av idéer och koncept. Många som arbetar på 
företaget strider för sina idéer, ”vill man testa sin idé får man oftast göra det”.   

Tvärfunktionelltarbete, placering och lokalutformning  
Gränssnitt ändras kontinuerligt och då de sitter nära varandra på kontoret sker mycket 
kommunikation genom informella möten. De försöker vara stationerade i närheten av de 
andra involverade i projekten, gärna i samma rum. De känner att de arbetar för att motivera de 
andra avdelningarna att minska sina delar för att de skall få plats i produkten. 
 
Kontoren är inredda bra, de får välja själva, rummen är till basen vita. Konstruktörerna i 
intervjun säger att de har mycket mekaniska delar på rummet, vilket ger inspiration. De 
upplever att vissa lösningar framkommer genom att se prototyper och fundera runt dem, det är 
viktigt att se prototyper för att ser hur de kan förbättras och utvecklas. 
 
Det har en gemensam fikapaus på fredagar. Annars är det dåligt med utbyte av information 
annat än vid gemensamma möten. Mycket informationsutbyte sker spontant genom 
”korridorssnack” för att få tag i specifik informationen måste individen vem som skall 
kontaktas om vad. De känner att det skulle vara nyttigt att veta mer om de andras arbete på 
företaget, det finns vissa nyckelpersoner som berättar om andra projekt. Men de intervjuade 
uppger att de kunde spara mycket tid och pengar på att information mellan projekt delgavs. 

Dokumentation 
Det finns en produktmapp i projektet där mycket dokumentation om projektet ligger, sedan ett 
år har en mall upprättats för att dokumentationen skall placeras på samma ställen och alla i 
projektet skall veta var information placeras. De känner att de blir uppdaterade om den 
informationen de behöver av projektledaren. 

Miljö 
Företaget följer ROHS men enligt lag är de inte tvingade till det i nuläget, men de tror att det 
kommer drabba dem i slutändan. 
Miljö/resurssnålhet styrs av andra krav, inte av ett rent miljömål. Det finns en viss koll på 
vilka material och ytbehandling som används men det styrs till mest del av ROHS.  
De köper mycket komponenter och det gör att de har sämre koll på vad delarna innehåller.  
De tror att de undantas lite pga små serier. De Väljer inte medvetet att göra något dåligt mot 
miljön och de försöker undvika det. 

4.4. Företag 3 
Företaget är helägt av ett amerikanskt bolag och arbetar med att utveckla 
elektronisk/mekanisk utrustning för krävande utomhusbruk.  

4.4.1 Intervju av projektledare 
Den intervjuade är heltidsanställd projektledare för produkter och system som skall tas fram. I 
projekten involveras flera länder bl a Frankrike, Nya Zeeland och USA. Den intervjuade trivs 
bra med sitt arbete och känner att möjligheten att påverka arbetssituationen är stor. Hon är 



   
 

- 44 - 

nöjd med sitt arbete, tycker om att utvecklas och arbetar för att bli bättre i varje nytt projekt. 
Företaget är i ständig förändring vilket leder till att allt annat måste förändras konstant. 
 
Produkten som tas fram är delvis modulindelad. Den intervjuade uppger att de försöker 
använda sig av ”en modulariserad approach”. Svårigheten med detta är att det inte lämpar sig 
väl i alla arbetsflöden i organisationen, det är svårt med gränssnitten. Olika delar i produkten 
utvecklas separat. På lägsta nivån kallas ledarna för modulledare, de är ansvariga för 
modulen. Anledningen till att modulledarna inte kallas delprojektledare är att i en 
modulledares arbetsuppgifter ligger inte alltid ansvaret att sköta det administrativa. 
Modulledaren är ansvarig för det tekniska i modulen.  

Projekt 
Under systemprojektet, vilket är hela projektet, finns olika delprojekt med delprojektledare, 
och under dem finns olika modulgrupper med modulledare. På de olika nivåerna finns 
systemteam för att tillse att alla gränssnitt i systemprojektet på olika nivåer överrensstämmer.  
De som tillsätter och leder projekten sitter ibland placerade på olika platser i världen. 
Portföljchefen, marknadschefen, produktledare, test och global service sammanställer de olika 
krav de har på projektet och produkten vilket ger uppgiften till projektet. Det pågår även en 
diskussion under utvecklingen av kraven och vad de vill uppnå med dem. 
  
I modulgruppen arbetar mekanik, elektronik, program och mjukvara samt 
produktionstekniker, servicetekniker och testning tillsammans. Gruppen är en tvärfunktionell 
grupp. 

Produktutvecklingsprocess 
Den produktutvecklingsprocess företaget arbetar efter är framtagen i Amerika men är 
anpassad av företaget för att bättre passa företaget i dess arbete. Produktutvecklingsprocessen 
innefattar sex faser, vilka benämns T0, T1, T2, T3, T4, T5.  
 
T0 och T1 är definition och planering, dessa innehåller;  

– Marknadskrav dokument  
– Systemspecifikation,  
– Tidplan,  
– Budget, 
– Kostnad för system,  
– Riskanalys på projektet.  

T0 och T1 är intimt sammankopplade och de affärsmässiga målen skall tas fram tidigt i de 
faserna. Problemet är att de behöver en viss återkoppling innan de affärsmässiga målen kan 
tas fram vilket är svårt att uppnå tidigt. Därför blir arbetet i faserna mycket intimt. Arbetet 
under denna del av processen beskrivs som mycket iterativt. 

T2 är en utvecklingsfas och efter denna skall det helst finnas en fullständig prototyp. 

T3 består av  
– Integrering & verifiering 
– Start av produktions process  

T4 innefattar 
– Validering 
– Marknads material 
– Produktionsprocess på plats => första skeppning till kund (centrallager)  
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T5 innefattar; 
– Reflektioner 
– Överlämning till linjen 
– Förbättringsförslag 

Vid sidan av produktutvecklingsprocessen görs en milstolpsplanering. Milstolparna behöver 
inte sammanfalla med de olika faserna i produktutvecklingsprocessen.  
 
I produktutvecklingsprocessen beskrivs ibland processerna väldigt ingående, den intervjuade 
anser att minst 2/3 borde tas bort för att produktutvecklingsprocessen lättare skall vara 
tillämpbar. Produktutvecklingsprocessen gäller dessutom inte längre i sin helhet. Modellen 
togs fram för sju till åtta år sedan för att utveckla en annan, liknande produkt och det med 
väldigt specifika checklistor.  
 
Personen som tagit fram modellen upplevs av den intervjuade som något protektionistisk. 
Modeller och processer som används i företaget är framtagna av denna person och det skall 
gärna fortsätta vara så. De processer som togs fram har haft en stor påverkan i hur arbetet på 
lokalnivå sker. Men kopplingarna mot andra i ett projekt saknas, det finns dåligt med riktlinjer 
runt detta. Behovet av att ta fram riktlinjer för kommunikationen i arbetet mellan projekten 
och andra företag i olika delar av koncernen upplevs som stort. Ett arbete för att underlätta 
kommunikationen startades för tre år sedan men har i nuläget inte slutförts. Mellan projekten i 
olika delar av världen sker viktigt samarbete, kommunikationen och informationsflöden 
däremellan är viktiga, inte hur arbetet på de olika delarna av koncernen sker. I stället för att 
skapa rutiner och klargöra för hur de skall kommunicera i koncernen, ser det nu ut som att i 
varje projekt sätts tid av till att klargöra hur kommunikationen i systemprojektet skall ske, 
säger den intervjuade.  

Konceptgenerering    
Hela modulgruppen arbetar tillsammans med utvecklingen. Under arbetet med 
konceptgenereringen sker majoriteten av de externa kontakterna, vilka oftast är högskolor och 
institut. Högskolor och institut arbetar ofta med förstudier. Kompetens från högskolor och 
institut hyrs ibland in för att arbeta med ett projekt i det fallet förstudien resulterar i ett vidare 
arbete. 
 
De arbetar även med utvecklingsprojekt vilka ej har som mål att resultera i en produkt. 
Grundutvecklingsavdelningen utvecklar nya teknologier. Teknologierna resulterar ibland i en 
förstudie vilken är mer produktinriktad. 
 
För att välja koncept finns ingen konceptvalsmetod. Det finns dock granskningsförfaranden 
som förklarar hur val av koncept sker utifrån kravspecifikationen. Konceptval startar med en 
analys om lösningen är genomförbar eller ej och efter det görs en riskanalys på projektet. Är 
konceptet riskfyllt görs en backup plan. Ibland körs parallella projekt för att minimera 
riskerna om ett projekt anses vara riskfyllt. Det finns ingen mall för hur detta skall gå till och 
ingen riskbedömning på konceptet genomförs. Den intervjuade anser inte att en mall för hur 
arbetet kan ske skulle hjälpa. Idag väljs koncept genom en diskussion i projektgruppen. Inga 
bedömningsmatriser används och den intervjuade anser att matriser ofta blir för komplexa 
vilket gör det ohållbart och matriserna ger för lite information.  

Idégenerering 
Brainstorming används flitigt men passar inte alla anser den intervjuade. För att skapa en 
förståelse för vad som skall tas fram görs ibland studiebesök. 
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Applikation/Marknadsavdelningen gör fältarbete, rollspel och storys skrivs, de skriver även 
ned workflows. De arbetar med ett externt företag som gör arbetet beskrivet i förra meningen 
och besöker kunder. När informationen levereras till produktutvecklarna är det ett relativt 
klart koncept ur användarsynpunkt. ”Direktkontakt med kunden har flyttats ett steg bortåt” 
Nu arbetar de för att förstå vad marknadsavdelningen vill. Istället för vad kunden vill. 
  
När idégenerering sker på modulnivå arbetar hela gruppen tillsammans och 
produktspecifikationen ligger till grund för de rent tekniska problemen. I 
systemspecifikationen har ett systemeringsarbete gjort och det mekaniska gränssnittet finns 
med krav. Det finns inga skrivna dokument för hur arbetet skall ske i 
idégenereringsprocessen. Det händer att de värmer upp innan arbetet med att idégenerera 
påbörjas med övningar gällande olika andra produkter eller annat. 

Konceptutveckling 
Konstruktörerna arbetar för att uppfylla kraven kontinuerligt, blir det svårt att uppfylla vissa 
krav tas det upp på högre nivå och diskuteras. Resurserna i projektet är små i början se figur 
15, avstämning enligt tidsplan görs kontinuerligt. 

 
Figur 15. Arbetsbelastningen under projekt i Företag 3 i totalt antal timmar över projektets tid. 

 
Kvalitetssäkring 
För att säkerställa att produkten går att producera på ett bra och effektivt sätt har mekanik och 
produktionsteknik genomgångar under hela projektet. För att konstruktörerna skall göras 
medvetna på svårigheter i produktion används sedan fem år metoden DFA tillsammans med 
produktionsteknikerna i projektet. 

 
FMEA eller liknande metod görs innan olika granskningsprocesser checklistor för 
konstruktören att gå igenom på konstruktionen. Ibland körs parallella projekt för att minimera 
riskerna om ett projekt anses vara riskfyllt. 
 
För att minimera kostnader och kvalitetsproblem finns ett system där tidigare framtaget 
material finns för att öka standardiseringen. Konstruktörer, produktionsteknik och inköp har 
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tillgång till ritningarna. De arbetar inte så ”tight” med leverantörerna som de önskar, de har 
inte kommit överrens med inköp om hur de ska hantera leverantörerna i dagsläget. 
Konstruktören arbetar, i det fall de går, genom att åka ut till leverantören visa vad de vill 
producera och för en dialog på plats eller i telefon. Den intervjuade anser inte att leverantören 
ännu arbetar med att föreslå förbättringar i produkten. Gäller det en nyckelkomponent gäller 
andra tillvägagångssätt, en leverantör bestäms för denna tidigt vilket gör samarbetet med 
leverantören lättare.  
 
På lokalnivå finns en kvalitetsavdelning, de bevakar resultatet från produktion och avgör om 
kraven är uppfyllda bl a genom slumpmässiga stickprover. I projekten är det inte ännu 
klargjort hur kvalitetsavdelningen deltar. Det finns en avdelning vid namn kvalitetsteknik, de 
bevakar inkommande komponenter från underleverantörer och undersöker kvaliteten på 
dessa. Testverksamheten i projektet arbetar för att säkerställa att kraven, som ställts på 
produkten, uppfylls. Kvalitetsavdelningen kan genom att ge sina krav till testavdelningen få 
sina krav uppfyllda. Marknadskrav på produkten bryts ned i en produktspecifikation, denna 
blandas med krav från andra avdelningar, kvalitet är dock separata krav. Det finns kundkrav, 
systemspecifikation och produktspecifikation. 

Tvärfunktionelltarbete, placering och lokalutformning  
I utvecklingen av en modul är alla placerade i samma byggnad och på samma ort. Olika 
moduler eller delprojekt sitter ofta placerade på olika kontor och olika orter/länder.  
De lokala kontoren är oftast utformade så att en till två personer arbetar i varje rum. 
Individerna är placerade linjevis, mekanister med mekanister och mjukvara med mjukvara 
osv. Att placera alla i ett projektrum har diskuterats och i vissa fall tillämpats, med gott 
resultat det har dock fallit på att lokaltillgången har varit dålig. Det finns inga obeyarum.  
För att utbyta information inom och mellan projektet arbetar de med share point, ett slags 
nätverk med flera hemsidor för olika projekt, där samlas relevanta dokument. För att dela med 
sig av erfarenheter och utvecklingen på den lokala nivån träffas hela förtaget över morgonfika 
var 14 dag där projektledarna håller en projektpresentation för alla. Fikarummet på 
utvecklingsavdelningen är centralt placerat mellan linjerna, linjerna har inga egna fikarum, 
hela utvecklingsavdelningen fikar i ett rum, på samma tider. 

Prototyper 
Resultatet av utvecklingsfaser skall bl a vara en prototyp för varje modul. Konstruktörerna 
använder ofta den tekniskaverkstaden, som ligger i byggnaden, i sitt arbete med 
framställandet av prototyper och delar till denna. I den tekniskaverkstaden arbetar anställda 
med att ta fram komponenter eller prototyper åt de anställda. Det finns även en enklare 
verkstad med verktyg och material så att konstruktörerna enkelt själv kan ta fram modeller. 
Prototyper görs även i de tidiga faserna för att visualisera och testa enkla funktioner. 
Företaget upplevs som mycket generöst med prototypframtagning. Vissa faser och tillfällen i 
produktutvecklingsarbetet kräver färdigställandet av en prototyp för testning. 
Systemprototyper är mycket kostsamma, för att kontrollera kostnaderna krävs där viss 
översyn, medan delprototyper och komponenter inte har samma övervakning. 

Miljö 
De arbetar inte mot något miljömål. De uppfyller ROHS, även då det inte ännu gäller dem. 
Miljömål når de genom andra mål med produkten, de arbetar med en minimering av material 
för att minska vikten och arbetar för att produkten skall bli energisnål så att batteritiden skall 
bli längre. 
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Det finns ingen checklista, stödmetod eller tillvägagångssätt för att klargöra och uppnå 
specifika miljömål. Den intervjuade anser att på företaget ”sitter det i väggarna” ett bra tänk 
på att vara resurssnåla i produkten, men det är drivet i grunden av ekonomiska skäl 

4.4.2 Diskussion i fokusgrupp 
I denna diskussion deltog två konstruktörer, de är anställda som produktutvecklare och en har 
arbetat för företaget i 2 år och den andra i 7 år. De har olika erfarenheter då de har arbetat i 
olika typer av projekt och en endast deltagit i förstudieprojekt. De trivs med arbetet. De 
känner att det har ett fritt arbete men hur väl arbetet fungerar skiljer mellan projekten och 
projektledarna.  

Produktutvecklingsprocessen 
Konstruktören som arbetat längst på företaget har en dålig överblick över 
produktutvecklingsprocessen med dess faser men vet hur det dagliga arbetet ser ut och får 
saker uträttade genom interaktion med andra. Det är inte tydligt fastställt vilka dokument som 
skall tas fram i olika faser. Vad som tas fram när skiljer mellan konstruktörer och mellan 
projektledare, i varje projekt tillkommer nya mallar. Det finns en tydlig väg att arbeta, men 
den skiljer sig individer och projekt emellan. De intervjuade anser att det inte har fått 
ordentlig utbildning i vad som skall tas fram när och det som finns är inte inarbetat. Varje 
projekt är nytt, nästan allt annorlunda från föregående projekt, de intervjuade ser det som ett 
problem och önskar fler riktlinjer. En konstruktör arbetar oftast i flera projekt och då de 
skiljer sig från varandra blir det lätt förvirrande pga de olika arbetssätten och olika dokument 
som skall tas fram och var de skall placeras. 
 
Många processer är inte klara och om något skall ändras i en produkt skall det gå genom ett 
antal steg i företaget bl a till kvalitetsteknik/projektledare som skall godkänna. Arbetet 
innefattar kanske ett antal miljötester, slitprover eller noggrannhetsstudier som borde 
dokumenteras då de ligger till grund för beslut. Den processen är inte tydlig då mycket av 
informationen lagras på ett godtyckligt ställe, arbetet bygger mer på erfarenhet.  

”Det får hellre vara ett eller två steg till i någon process bara det är tydligt, nu är det färre 
processteg, men när man har gjort klart första står man och undrar vad man skall göra” 
”Klara arbetssteg är otroligt eftersatt” 

Det sker en utveckling i projekten och de intervjuade upplever att projektledarna försöker 
förbättra projekt och dokumentationen allt efter som men att det i slutändan aldrig blir färdigt. 
En viktig frågeställning angående dokumentationen är hur linjeorganisationen, som i 
slutändan ärver produkten vill ha det dokumenterat. De känner inte återkoppling görs och de 
har sällan reflektionsövningar. Fokus på att återkoppla erfarenheter från gamla 
”produktmisstag” borde prioriteras högre så att den kunskapen verkligen används i nya 
produkter, påpekar en av de intervjuade. Det finns exempel på retuscherade misstag som ärvs 
in i nya produkter. De har upplevt att de inte får ge mycket feedback.  

Förstudie 
Vilken information som skall tas fram och hur den skall formuleras klargörs genom att tolka 
marknadens önskemål samt studera gamla förstudier. Det finns ett färdigt dokument med 
färdiga rubriker som nyligen är framtaget. Dokumentet är vinklat ur projektledaren synvinkel 
inte ur konstruktörens. Den intervjuade, som konstruktör är intresserad av hur de har kommit 
fram till något eller varför, projektledaren är mer intresserad av vilka risker som finns. Ibland 
skapar de sina egna förstudier, då finns inga givna regler. Det handlar då i slutändan om att 
klargöra om det har lyckats eller inte. Ett problem som uppkom i en förstudie var ett 
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dokumentationsproblem, förstudien resulterade i flera olika produktkoncept i sig fristående 
vilket sannolikt kommer att försvårade spårbarheten av produkterna i ett senare skede.  
 
Att hitta den information om gamla förstudier som söks är svårt. De använder idag ett relativt 
nyinfört datorprogram, share point, i det placeras förstudiedokumenten. Det är i dagsläget 
svårt att hitta information och enligt de intervjuade kommer det sannolikt inte vara enklare 
några år efter ett projekt/en förstudie. Enligt de intervjuade finns ingen bra sökfunktion, och 
de känner att om de inte kan hitta informationen, så finns den inte. 
 
Konstruktörerna använder sig av en eller flera filstrukturer i vilka konstruktörerna självmant 
placerar informationen där de anser vara lämpligt ”vi uppfinner lite själva”. Informationen 
placeras många gånger på den egna hårddisken eller i en personlig mapp på nätverket. 
Behöver någon annan informationen behöver de ofta kontakta den som har lagt upp 
informationen och de behöver då veta vem som gör vad i projektet. Information som inte är 
användbar till en slutrapport har ingen process eller mall för var och hur det skall struktureras. 
De önskar att informationen kunde sorteras projektvis kontra produktvis. Problemet är att det 
finns mycket information som inte har någon naturlig plats att lagras på. När en produkt är 
färdigutvecklad vill de återanvända informationen. Konstruktörerna är intresserade av hur de 
har kommit fram till vad och dagen system leder att denna information ej dokumenteras 
ordentligt så att informationen i ett senare skeende kan tillgås. 
 
I början av projekten krävs det väldigt mycket och därför blir det förseningar och många krav 
måste förhandlas bort. Konstruktörerna antar att om tidplanen är realistisk från början behöver 
inte förseningarna bli stora. Uppfattningen är att om tidplanen från början är realistisk kan 
arbetet ske långsammare, mer metodiskt och det är större chans att resultatet blir lyckat och 
kanske även klart samtidigt som det i slutändan skulle bli med en fallerande orealistisk 
tidsplan. 

Idégenerering 
Mycket av informationen som ligger till grund för en önskad produkt kommer från 
marknadsorganisationen i USA. De levererar en preliminär kravspecifikation, vilken fungerar 
som ett diskussionsunderlag. De möts och förhandlar om kraven vilket resulterar i en 
kravspecifikation.  
 
Idégenerering sker både ensamt och i grupp. Ensamt brukar en av de intervjuade 
konstruktörerna ”vända upp och ner på en grundprodukt”, han tänker tvärt om och vrider och 
vänder på befintliga lösningar. Han arbetar på att sälja in denna idé innan möten, så att de har 
något att utgå ifrån på mötet. Det finns inga definierade metoder för att idégenerera i grupp, 
det är upp till projektledaren. Det finns inget strukturerat arbetssätt eller regler. Enligt 
konstruktörerna är det mest effektiva sättet att generera nya idéer att i en ”kreativ gruppmiljö” 
diskutera de olika problemen som skall lösas. I sessionerna måste det vara okej att presentera 
galna förslag som sedan eventuellt kan föda nya idéer.  
 
Det har förekommit projekt där det har varit ”lågt i tak” på många möten, förmodligen 
beroende på prestige och rädsla för att göra bort sig uppger en av de intervjuade. Det finns 
individer som gärna avvaktar på möten innan de säger något. Samtalsklimatet anses inte alltid 
vara öppet och förlåtande, stämningen kan också upplevas som negativ. På 
idégenereringsmöten involveras hela projektgruppen. Ett fåtal av de individer som deltar i 
mötena har något av en granskande roll, de och andra kan upplevas som något negativa och 
tillför mest negativ kritik, ”tillslut är det ingen som vill säga något” berättar en av 
konstruktörerna gällande ett idégenereringsmöte. De med en granskande roll borde enligt en 
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av de intervjuade inte vara med på alla möten, utan endast på möten då projektgruppen har 
något att presentera. Eller eventuellt bör de avkläda sig den granskande rollen till vissa möten.  
De intervjuade förmodar att företaget tror att de slipper vissa problem genom att tidigt styra 
arbetet i ”rätt” riktning. Tanken är god men ibland blir det fel, uppger de.  
 
Det finns få på företaget som är intresserade av de mjukare frågorna. Många på företaget är 
tekniker i grunden och inte humanister. Det fokuseras dåligt på frågor gällande gruppdynamik 
eller personlig utveckling i projekten. Utvecklingschefer och projektledare deltar i 
konferenser med olika fokusfrågor med det är ovanligt att konstruktörerna gör det. De 
intervjuade anser att det skulle vara inspirerande att behandla både tekniska och ”mjuka 
frågor” i ett annat forum än den dagliga arbetsmiljön. De har i princip inga 
reflektionsövningar och när det händer sammankallas hela utvecklingsavdelningen vilken 
består av ca 80 personer. Problemet är att de gör saker så sällan och när det görs skall alla 
vara med samtidigt. De intervjuade föreslår att det görs oftare i mindre grupper och resultatet 
presenteras för de andra grupperna. De har inga feedbackövningar eller konferenser där de 
diskuterar hur de vill arbeta eller nya förslag på vad som kan göra dem bättre.  
 
Det finns inga väl synliga processer eller system som säkerställer de mjuka sidorna av 
företaget eller personlig utveckling, gruppdynamik etc. Företrädelsevis upparbetas en 
kompisrelation där målsättningen självklart är att alla skall trivas och många gånger fungerar 
det bra. Det finns dock ingen formell process som bevakar att viktiga frågor verkligen 
penetreras.  
 
De tycker om frihet under ansvar.  

” Jag är fri att spendera min tid hur jag vill, men jag har inga steg eller processer för att få 
fram de bitar som behöves”  ”man behöver frihet, men bakom denna behöver stöd och 
processer finnas” 

Konstruktören vill inte uppfinna en ny process för varje arbete han skall göra och tycker inte 
om att inte veta vad han skall göra och när. Det frigörs tid till det roliga om han har stöd i sitt 
arbete. 

Koncept 
I konceptfasen, är kraven inte helt fastställda, de jobbar mot förbättring. Kravspecifikationen 
är ganska otydlig och det känns enligt de intervjuade inte bra. När det gäller en ny produkt 
och nytt område, är det ingen som vet vad som krävs. I det läget kan det vara både 
frustrerande att inte veta vad som gäller och även kul för att konstruktören får göra lite som 
den vill uppger en av de intervjuade.  
 
För att skapa förståelse för kundkriterier vill de utföra egna studier men detta stöds dåligt.  
De önskar att de fick åka på mässor och studera konkurrenter och annan teknik oftare och 
önskar ett bättre resultat av marknadsavdelningen ibland. De vill öka sin allmänbildning och 
motivationen genom mässor. En av de intervjuade anser att han behöver förståelse för hur 
produkten används för att skapa en bra förståelse för hur han skall konstruera den.  

Konceptval 
I förstudiegrupper väljs koncept utifrån tekniska specifikationer i diskussioner. Som mest har 
de genererat två någorlunda färdiga koncept. På idégenereringssessioner föll många koncept 
bort ”rent naturligt”. Många av de koncept som föll bort dokumenteras och trots att en av de 
intervjuade var med i den fasen och i projektet vet han inte var dokumentet finns idag. I vissa 
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fall går de vidare med två koncept, ett riskfyllt och ett säkrare. ”Ibland måste man våga för 
att det skall bli riktigt bra.” 
 
Slumpen och personlig vinning i vad som är tekniskt roligast avgör ofta vilka koncept som 
går vidare, det finns dock i ryggmärgen ett ansvar för arbetet uppger en av de intervjuade.  

Kvalitetssäkring  
Kvalitet uppnås främst genom mycket tester. DFA-analys har utförts tillsammans med 
produktionsteknik. Tidigare bestämdes vilka tester som skulle utföras av konstruktörerna, 
men nu så skall en grupp som ansvarar för testningen tillsättas. Riskbedömningar gör mycket 
kort, de listar komponenter och skriver om de är av typen hög risk eller låg risk. De saknar en 
bra metod för att göra ordentliga riskbedömningar. De påpekar dock att det är svårt att få med 
alla risker i en riskbedömning men det vore bra om de försökte minimera riskerna. 
Inköpsavdelningen skall sköta samarbetet med leverantörerna och verka för hög kvalitet men 
gör inte alltid det, konstruktörerna skall inte göra detta men gör det ibland ändå. Nu finns 
leverantörer ofta på andra sidan världen i Kina, så det är svårt att upprätta en bra 
kommunikation. De intervjuade har idag lite eller ingen kontakt med de leverantörer de 
arbetar med. Andra på företaget har varit där och hälsat på och har telefonkontakt. Samarbetet 
har blivit mycket sämre sedan produktionen flyttades utomlands och de känner att de har 
tappat kunskap. Men tack vare verkstaden i huset upptäcks mycket ändå. Det är en stor fördel. 

Tvärfunktionelltarbete, placering och lokalutformning  
De sitter enligt linjen i organisationen. Kommunikationen sker över gränserna och de ska 
arbeta tvärfunktionellt. Kommunikationen sker beroende på personkemi om den fungerar så 
går de över till varandra för att ta problem muntligt och direkt, fungerar det inte uppdateras de 
på mötena. De är placerade nära varandra vilket gör att informella möten fungerar bra och det 
finns bokningsbara konferensrum. De dock skulle föredra mindre rum för möten och arbete 
som inte är bokningsbara. Ett informellt möte får gärna ske i ett rum som inte är bokningsbart 
och mysigt/inspirerande miljö. På kontoret är det en ”onödigt” tråkig miljö, inga blommor, 
inga gardiner trots nyligen renoverade lokaler. Rum liknande det diskussionen tog plats i 
skulle vara perfekt, ett mysigt mer hemlikt rum med soffor och fåtöljer med trevligare 
belysning än ett lysrör i taket. Utvecklingsavdelningen har två naturliga fikarum, det blir lite 
problem då de sällan träffar hälften av utvecklingsavdelningen eftersom några går till det 
andra fikarummet. 
 
Kommunikationen mellan olika utvecklingsavdelningar och länder sker dåligt. Det upplevs 
som att det finns så mycket kompetens och många som arbetar, men det är svårt att vem som 
arbetar med vad på andra platser än i Sverige. 

Prototyper 
De gör många olika prototyper. De kan inte simulera tillräckligt bra det fungerar inte på denna 
typ av produkt. Det är så svårt att räkna på produkten och delar i denna, prototypen är mer 
exakt och går fortare att analyser. Ingående variabler i beräkningar är många och svåra att 
uppskatta vilket gör att det är lätt att missa saker i datorsimuleringar. 

Miljö 
Företaget har inga egna miljömål vilka de arbetar efter. Det som kan klassas som miljömål 
drivs idag av prestandakrav, lagar och regler samt direktiv. De försöker konstruera 
produkterna så att service underlättas en lång produktlivslängd fås. Det finns inga riktlinjer 
för val av material, det skulle behövas. 
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Grundutveckling 
Grundutveckling är lågt prioriterad och drivs idag av två personer, utan chef eller organisation 
för att föra in nya idéer i. De och konstruktörerna måste ”sälja in” sina idéer. Det finns ingen 
som formellt ansvarar för nya idéer och konstruktörerna önskar en chef eller projektledare för 
grundutveckling och företaget undersöker just nu en idébank. 
 
Det är svårt att få individer att utveckla sina idéer då uppmuntran för att göra detta är näst 
intill obefintlig. De saknar uppmuntran, resurser och uppbackning och finns inga ekonomiska 
medel för att driva en enkel förstudie för att t ex bygga en prototyp. De idéer som förs vidare 
idag betalas med pengar från ett annat projekt. De önskar ett grundutvecklingskonto, med 
attesträtt, eller en projektledare över grundutveckling som kan godkänna en viss summa.  
 
Konstruktörerna har idéer och tankar och vill utveckla dessa, men de vill inte jobba för att 
övertyga alla som inte har någon glädje över den idén. Projektledarna är i huvudsak 
intresserade av sina projekt och vill minimera kostnader i dessa därför är det svårt att få 
ekonomiska medel för att bygga en enkel prototyp.  
 
De känner att grundutveckling kan skapa en bättre förutsättning för företaget i utvecklingen 
av produkter. Tiden för projekt kan kortas om ett visst arbete har gjorts tidigare, det sparar 
pengar. 
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4.5. Resultatsammanfattning 

4.5.1 Företag och organisation 
Alla företag som studerats i detta examensarbete är amerikanskt ägda och organisationen på 
lokal nivå i företag likar varandra. Samtliga företag i studien är organiserade i en 
linjeorganisation vilket innebär att olika kompetenser är organiserade för sig, såsom mekanik 
i en linje och elektronik i en annan. Med kompetenser från linjerna tillsätts projektgrupper 
som sedan arbetar utanför linjen. 
 
Linjen uppges på Företag 1 användas bl a för att uppfylla en funktion som tar tillvara på 
projektens information och lagrar denna men det är dock svårt. Det finns enligt projektledaren 
i Företag 1 inget bra sätt för att ta tillvara på all information, sortera den och delge/införa 
kunskaper och lärdomar i andra projekt. 
 
Det företag som arbetar mest strukturerat och har flest mallar och dokument för att tillgå i 
arbetet är Företag 1.  
Företag 2 arbetar nu med att ta fram processer, dokument och mallar men är långt ifrån klara.  
Företag 3 är väl organiserade och har en väl beskriven process med styrande dokument som 
skall tas fram men av det som framgick under intervjuerna var de lägre nivåerna, projekten 
inte lika väl strukturerade. 
Företag 1 är det företag som har störst krav ställda på sig. De är i princip tvungna att vara väl 
strukturerade för att spårbarheten i deras produkter skall vara möjlig och för att kraven ställda 
på deras produkter är extremt viktiga. 

Produktutvecklingsprocess 
Företag 1 och Företag 3 har fullständiga produktutvecklingsprocesser. Företag 2 är i 
processen att skapa sig en och har inom vissa delar i utvecklingsarbetet en väl beskriven 
process. Företag 1 och Företag 3 har så väl beskrivna processer att det ibland är för mycket 
information, projektledaren i Företag 3 tar speciellt upp detta problem. 
 
På Företag 1 finns det mycket information men inget väl utarbetat gränssnitt i de system som 
hanterar informationen. Utbildningen av hur produktutvecklingsprocessen skall tillämpas på 
Företag 1 har varit bristfällig vilket har lett till att olika individer har tolkat 
produktutvecklingsprocessen på olika sätt. Det har resulterat i att projekt utförs på olika sätt 
inom företaget. 
 
Det råder samstämmighet i Företag 1 om hur produktutvecklingsprocessen fungerar och vad 
som fungerar mindre bra. Konstruktörerna tillägger dock att ett stort problem är att arbetet 
med produktutvecklingen tillåts gå vidare från en fas till en annan trots att vissa delar av 
arbetet i den föregående fasen inte är klart. 
 
I Företag 3 är processer på lägre nivåer ej fastlagda eller ej presenterade. Konstruktörerna 
arbetar efter egna uppfunna arbetsprocesser. Det saknas flera fastlagda processer vilket gör att 
konstruktörerna varje dag, som de själva säger ”uppfinner sin egen arbetsprocess”. 

4.5.2 Stödmetoder 
Alla företag konstruerar i olika CAD program. Samtliga använder också i olika utsträckning 
metoden DFA/DFM. Företag 1 använder delvis FMEA de utför halva arbetet som denna 
metod innebär. De analyserar vilka risker som finns, sannolikheten att dessa sker men fallerar 
sedan då de till största del inte följer upp med en plan B eller plan C. 
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För att lättare kunna konstruera med produktion i åtanke använde företagen sig i olika stor 
utsträckning av DFA/DFM. Då Företag 3 har en avdelning med produktionstekniker är det de 
som använder metoden mest. På Företag 2 användes DFA mycket lite och ingen bred kunskap 
fanns om denna i företaget.    

4.5.3 Förstudie 
Enligt Företag 1 bör en förstudie bl a innefatta; 

• Målbild 
• Kravspecifikation 
• Användarkrav 
• Funktionskrav 
• Riskanalys 
• Marknadsundersökning 
• Olika lösningsförslag/koncept 

Den intervjuade projektledaren säger också att frågan, Vad skall förstudien ge? bör ställas och 
tas i beaktning under arbetet. De nämner också att det är viktigt att använda sig av individer 
med olika bakgrund och kompetenser för att ta fram förstudien.  

Förstudien på Företag 2 bör bl a innefatta; 
• En fullständig kravspecifikation 
• Olika konceptförslag 
• Principiella lösningar 
• Systembeskrivning 
• Produktkostnadsanalys 
• Produkttillverkningsplan 
• Eventuella leverantörer undersöks 
• Kundbeskrivning, miljöperspektiv 

Förstudien bör enligt Företag 3 innefatta; 
• Marknadskravdokument 
• Systemspecifikation 
• Tidplan 
• Budget 
• Kostnad för system 
• Riskanalys på projektet 

Under denna fas påpekas av projektledaren att för att de affärsmässiga målen skall kunna tas 
fram behövs en viss återkoppling. Detta gör arbetet svårt. 

Företagen uppgav att resurser (här i timmar) fördelade över projektets tid såg ut som, se figur 
13, figur 14 och figur 15, jämte varandra. Hos samtliga företag fanns en åsikt om att för lite 
resurser sattes in i de tidiga faserna. De röda linjerna markerar företagens avslutade förstudie. 

 
Figur 13, 14, 15. 
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4.5.4 Idégenerering 
Inom företagen generera idéer dels i grupp men även enskilt. Idégenerering för större system 
sker till en början i grupp, när det gäller mindre delar av en produkt eller ingående 
komponenter sker arbetet oftast enskilt. Gruppmöten eller andra möten har ingen strukturerad 
formell arbetssätt inom företagen i studien. Alla intervjuade nämner att positivitet och ett 
öppet samtalsklimat är viktigt, de går dock sällan eller aldrig igenom några förhållningsregler 
innan idégenereringsmöten påbörjas.  
 
På idégenereringsmöten inom Företag 1 deltar både konstruktören och en ansvarig för 
applikation, vilken ser till att kundaspekterna i produkten uppfylls. De uppger också att de 
arbetar med brainstorming men kan inte förklara vad det betyder mer än som ”spontan 
idégenerering”  
 
När Företag 2 arbetar i grupp med idégenerering i de tidiga faserna arbetar de ibland med att 
dela upp produkten i mindre delar och generera idéer på dessa. De uppger också att de arbetar 
”brainstormaktigt” men ingen förklaring till vad det exakt är kan ges. Konstruktörerna anser 
att företaget tillåter dem att vara kreativa och testa galna idéer, klimatet anses vara öppet och 
förlåtande. Till mötena för att generera idéer finns många olika kompetenser inbjudna och 
deltagande vilket bidrar till en bredd i kunskaper och synvinklar. 
 
I Företag 3 sker idégenereringen ganska fritt men det har hänt ett flertal gånger att det på 
möten blir ett mycket negativt klimat och att kreativiteten i och med detta hämmats. Detta kan 
bl a kopplas till individer som på möten till viss del har en granskande roll men även till andra 
individer. De liksom de andra företagen har inga formellt framtagna, strukturerade regler eller 
metoder för att ta fram idéer. De känner heller inte till några som används informellt. 

4.5.5 Konceptutveckling 
Inget av företagen i studien uppger att de har ett strukturerat tillvägagångssätt att arbeta efter 
när det gäller konceptutveckling. 
Företag 1 har en idébank och en patentavdelning. Medarbetare kan skicka in sina idéer till 
denna avdelning som utvärderar och förvaltar dessa. Denna idébank kan kontaktas innan en 
produkt skall tas fram eller under utvecklingen av produkten. 
Företag 2 har inget utarbetat system för att ta tillvara på interna idéer och förslag. De 
återanvänder dock ibland delar av en liknande produkt. 
Företag 3 arbetar nu för att införa en idébank, processen är påbörjad och under utvärdering. 
De har dock vissa problem då det inte finns någon ansvarig för grundutveckling på företaget 
vilket gör att det finns dåligt med resurser och ingen att vända sig till i nuläget. Det gör att de 
individer som är kreativa och drivna inte har en tydlig väg att gå för grundutveckling av idéer. 

4.5.6 Koncept/Idéval 
Inget företag i studien använder sig av en strukturerad metod för att välja mellan koncept eller 
idéer.  
Företag 1 väljer liksom de andra företagen idéer och koncept i diskussioner. De uppger att de 
strukturerar upp de tekniska lösningarna, tittar på fördelar och nackdelar i olika avseenden 
och gallrar sedan bort de sämre lösningarna. Det finns ingen direkt mall eller något dokument 
som används för att välja bort idéer men för att välja slutligt koncept finns en väl strukturerad 
formell mall att fylla i och använda.  
Företag 2 har inga formella metoder eller dokument att välja mellan koncept/idéer.  
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Företag 3 har ett dokument med ett granskningsförfarande i hur man väljer koncept utifrån 
kravspecifikationen i det slutliga konceptvalet. Konstruktörerna på Företag 3 nämner dock 
inte något om detta granskningsförfarande under diskussionen.  
 
Under diskussionen med konstruktörerna på Företag 3 framkom att det ofta är slumpen som 
avgör om ett koncept går vidare till det slutliga konceptvalet eller inte. I intervjuerna av de 
övriga upplevdes det ibland som att även där valdes idéer ibland av slumpen. 

4.5.7 Kvalitetssäkring 
Resultatet av studien visar att projekt ibland är starkt tidsdrivna eller de som tar beslut är 
missinformerade då beslutet att låta projektet gå vidare tas. Att färdigställa ett projekt i tid 
upplevs som eller är högre prioriterat än att säkra kvaliteten på produkten. 
I samtliga företag upplevdes tidspressen på projekten emellanåt vara stor. Många av de 
intervjuade uppger att de tror att projekt genom en stark tidsdrivning och felprioriteringar 
ibland blir dyrare och eventuellt längre. 
 
Företag 1 har i den nya produktutvecklingsprocessen en del som beskriver hur de ska arbeta 
för att kvalitetssäkra produkten. De skall göra en plan på vad som kan gå fel och följa upp den 
med tester och vilka åtgärder som kan göras. Konstruktörer rangordnar risker och 
sannolikheten att de sker men är idag dåliga på att göra en ”plan B eller plan C”. Men 
projektledaren nämner också att de går på ”magkänsla”. 
Företag 2 och Företag 3 uppgav även de att de gjorde enklare riskbedömningar men att det 
inte fanns några formella och strukturerade metoder för detta. 
 
Samtliga företag använder i olika stor utsträckning DFA för kvalitetssäkring. 
 
Samtliga företag upplevdes vara generösa med testning och alla intervjuade anser detta vara 
tillfredställande. De har verkstäder i nära anslutning till produktutvecklingen. Verkstäderna 
finns på Företag 1 och Företag 3 som en del av företaget medan Företag 2 har en nära relation 
till en verkstad. Verkstäderna tillverkar prototyper och delprototyper. När detta arbete sker får 
konstruktören oftast direkt feedback på sin konstruktion. Företagen har också ett samarbete 
med sina leverantörer, det sker dock olika på grund av organisatoriska anledningar. 
Inget av företagen har en verkstad eller ett rum för enkel prototyp framtagning, ett ”klipp och 
klistra” rum. 
 
Konstruktören på Företag 1 uppger att han gärna skulle ha ett närmare samarbete med 
leverantörer men att detta är svårt då leverantören oftast inte ser någon nytta i detta förrän de 
fått kontraktet, vilket de eventuellt får i slutet på ett projekt när inköpsavdelningen gör ett 
uppköp. Konstruktören och inköpsavdelningen har olika mål, inköpsavdelningen antas vara 
tvungna visa resultat genom att trycka ned priset för leverantörerna. Konstruktören vill sänka 
priset i samarbete med leverantörerna. 
 
På Företag 2 använder de sig av flera olika leverantörer vilket gör samarbetet mer komplicerat 
men de har ett par leverantörer de arbetar tätt med och har ett gott utbyte med. Leverantörerna 
tillverkar delar och påpekar brister i konstruktionen gällande produktion. 

Kravspecifikation 
På Företag 2 och Företag 3 finns det problem med kravspecifikationen. I diskussionen med 
Företag 2 och Företag 3 framkom att förståelsen för kunden är bristfällig bl a på grund av 
marknadsavdelningens tidigare bristfälliga informering och dåliga insikt i kundens önskemål 
och vad önskemålen grundar sig i. 
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Projektledaren i Företag 3 uppgav att direktkontakten har flyttats ett steg längre bort från 
produktutvecklarna och att de arbetar nu med att förstå vad marknadsavdelningen vill istället 
för vad kunden vill. 
 
Något som uppkom i samtliga företag var att kunden inte alltid hade en klar och tydlig bild av 
vad denna önskade. Detta kunde påverka kravspecifikationen. Svaren som gavs under 
diskussionen och intervjuerna tydde på att de intervjuade hade viss insikt i svårigheterna med 
kunders krav. 

4.5.8 Informationsutbyte inom och mellan projekt 
Tvärfunktionellt arbete 
Företag 1 och Företag 3 uppger att de arbetar tvärfunktionellt medan Företag 2 försöker göra 
det. De intervjuade på Företag 3 anser inte att de tillämpar det tvärfunktionella angreppssättet 
fullt ut ännu.  
På Företag 3 har inställningen tidigare varit att marknadsavdelningen skall ge dem de material 
som behövs. Det har fungerat dåligt, då marknadsavdelningen inte så är väl insatta i vad 
konstruktören behöver.  
Under intervjuerna framkom det att på samtliga företag fungerade det tvärfunktionella arbetet 
ej optimalt. Kommunikation mellan tekniska kompetenser såsom, mekanik och elektronik 
fungerade bättre än den mellan mekanik och marknadsavdelningen (som kan tänkas vara en 
icketeknisk kompetens).  

Företag 1 placerar ej sina projekt/delprojekt/modulgrupper tillsammans under arbetet, istället 
sitter deltagarna i projekt/delprojekt/modulgrupperna kvar på sina arbetsplatser i enlighet med 
linjeorganisationen. 
Företag 2 uppger att de inte arbetar tvärfunktionellt ännu men de ofta placerar 
projektmedlemmar i samma rum. 
Företag 3 arbetar linjevis men i utvecklingen sitter konstruktörer och andra kompetenser på 
samma våning och i samma korridor men i grupperade enligt linjerna. 

Kommunikationen mellan olika projekt/delprojekt/modulgrupper på företagen är bristfällig. 
Kommunikationen sker mestadels på en informell nivå med ”korridorsmöten” eller andra 
spontana möten. Individen måste vilja veta och ha kunskap om vem den kan fråga för att få 
tillgång till information. De intervjuade i Företag 2 och Företag 3 uppgav att 
kommunikationen var bristfällig. De ansåg att de borde kunna nyttja information från olika 
projekt för att påskynda sitt projekt, bli inspirerade eller undvika att göra samma fel. 

Placering och lokalutformning 
Företag 1 har ett stort naturligt fikarum och mindre fikarum med kaffeautomater i sina 
korridorer linjevis. Alla i Företag 1 uppgav att de föredrog att gå till det större fräschare 
fikarummet. På Företag 1 fanns inga naturliga tider att fika på eftersom de enligt 
anställningsavtalet saknar fikaraster. 
I Företag 2 har de en dåligt utvecklad fikakultur. Det finns ett fikarum och förutom det fanns 
det två kaffeautomater. För det mesta fikas det vid arbetsplatsen. Det finns även en soffa med 
bord och några ståbord i anslutning till en kaffeautomat. 
Det framkom två olika åsikter om fikarum på Företag 3. Projektledaren uppgav att hela 
utvecklingsavdelningen fikade i samma fikarum medan konstruktörerna sa att det fanns två 
fikarum och att utvecklingsavdelningen var delvis uppdelad under fikat. Detta gjorde att de 
till viss del hade en bra blandning av de olika avdelningarna och kompetenserna men det var 
flera individer som sällan träffades då det blev naturligt för dem att gå till det närmaste 
fikarummet. 
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Samtliga företag i studien såg fördelar med att ha ett projektrum eller en vägg i ett rum för att 
göra information om projekt/del projekt/modulprojekt tillgänglig för fler, detta kallas Obeya 
rum (Lean enterprise Inst. 2008). Det föll på att alla företag ansåg att de ej hade lokaler att 
tillgå. Konstruktörerna såg i större utsträckning än de intervjuade projektledarna nyttan med 
rum liknande Obeya rum. Det kunde vara en naturlig mötesplats och många av 
konstruktörerna uppgav att de om de hade tid gärna tog del av andras arbete genom sådana 
rum. Det ansågs vara lättare att gå in i ett rum eller förbi en vägg och ta del av informationen 
än att söka upp den genom individer eller på ett nätverk. Konstruktören i Företag 1 uppgav att 
när det är mycket att göra på arbetet underprioriteras kommunikationen och ett 
projektrum/delprojektrum/modulrum kunde enkelt på ett roligt och inspirerande sätt 
kommunicera viktig information till omkringliggande modulgrupper. De olika 
modulgrupperna är beroende av varandras arbete. 
 
Miljön på samtliga företag upplevdes som lite tråkig och inte direkt inspirerande.  
Konstruktörerna på Företag 3 ansåg att lokalerna inte var någon inspirerande miljö att arbeta i 
trots nyrenovering. Konstruktörerna uppgav även att de saknade blommor och gardiner. 
Författaren upplevde det inte som att de specifikt saknade just blommor och gardiner utan mer 
att de saknade en trevligare och mer inspirerande miljö i vilka blommor och gardiner 
möjligtvis kan ingå. De saknade också mindre mötesrum där de kunde sitta och diskutera 
olika ämnen, gällande projekt eller annat arbete. Dessa rum fick med fördel vara trevligt 
inredda, med färger och bekväma möbler, trevlig belysning och bra stämning, kul och 
annorlunda. Rummen skulle enligt konstruktörernas önskemål ej vara bokningsbara då det 
skulle ta bort lite av den funktion de skulle inneha som ett naturligt och enkelt mötesrum. 

4.5.9 Miljö 
De företag studerade i detta arbete har inga formulerade strukturerade tydliga miljömål. 
Företag 1 anser att miljön är viktig. Individerna intervjuade på Företag 2 och Företag 3 ansåg 
att miljöfrågor var viktiga och arbetade själva för att in sitt arbete fundera och försöka göra 
produkten och arbetet ”miljövänligare”.  
 
Miljömål som att vara energieffektiv fanns med hos Företag 2 och Företag 3 men inte som ett 
tydligt miljömål. Det styrdes i större utsträckning av konkurrens och kundhantering.   
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5. Analys 
Analysen i detta arbete avser objektivt att belysa denna kvalitativa studie genom att jämföra 
resultaten från de studerade företagen med litteratur.   

5.1. Företag och organisation 
Då produkterna skiljer sig i olika grad mellan företagen men organisationerna liknar varandra 
bör vissa slutsatser kunna dras som kan vara relevanta för alla tre företag. 
 
Det finns flertalet brister som företagen har gemensamt. Utbildningen i de metoder och 
processer som finns i Företag 1 var bristfällig, Företag 2 bör ta lärdom av detta under deras 
arbete med att ta fram en produktutvecklingsprocess och ett strukturerat arbetssätt. När 
processer och stödmetoder införs bör de introduceras grundligt, vara väl förankrade i 
företagsledningen och arbetas med kontinuerligt. Utbildning är viktig för att skapa en 
gemensam syn och för att processen skall användas korrekt (Ulrich & Eppinger, 2007).  

5.2. Produktutvecklingsprocess 
För att de anställda på Företag 1 skall ha en möjlighet att använda 
produktutvecklingsprocessen bör de förstå den och veta hur den ser ut. Processen skall i första 
hand vara ett stöd (Johannesson et al., 2004). Utan en ordentlig implementering är det lätt att 
processen blir invecklad och kommunikationen mellan projekt/delprojekt/modulgrupper och 
inom dessa blir onödigt komplicerad (Ulrich & Eppinger, 2007). Det är viktigt att 
utbildningen sker kontinuerligt över tiden och att reflektioner tillåts vilket också påpekas av 
flera av de intervjuade.  
 
Ett informationsergonomiskt och enkelt gränssnitt för att lättare kunna tillgå informationen 
kan kännas som en självklarhet. Liksom en organiserad verkstad behövs för att hitta rätt 
verktyg behöver en projektledare väl organiserade dokument, strukturerade med ett enkelt 
gränssnitt för att hitta den användbara informationen. Kan inte informationen hittas eller 
tillämpas har mycket av arbetet med att ta fram informationen angående processer, dokument 
och metoder varit onödigt. 
 
Under studiens gång har de intervjuade projektledarna fått beskriva hur arbetet i timmar över 
tid under projektets gång är fördelade, se figur 13, 14, 15. Då kostnaden för förändringar ökar 
allt eftersom ett projekt fortskrider, se figur 1 och figur 2, samt att det är viktigt att göra rätt 
från början (Leonard-Barton, 1991) (Lindstedt & Burenius, 2003) företagen kan, i enlighet 
med figur 1 och figur 2, om de lägger in mer resurser tidigare i projekten säkerställa ett bättre 
slutresultat. Toppen på kurvorna i figur 13, 14, 15 bör skjutas bakåt i tidslinjen för att minska 
kostnader och möjligtvis utvecklingstiden enligt figur 1 och figur 2. Den intervjuade 
projektledaren i Företag 2 snuddade vid ovan nämnda resonemang under sin intervju och 
detta tyder på en viss förståelse för resonemanget. De övriga intervjuade projektledarna 
uppgav att i förstudie och planeringsfas var mycket information osäker och mer resurser i 
dessa faser var antagligen inte nödvändigt.  
 
Tillgången på arbetskraft/resurser kan i de flesta fall kopplas till de ekonomiska medlen, med 
det kanske förklaringen är att arbetet i de tidiga faserna är underprioriterat de ekonomiska 
medlen som ger resurserna. I de tidiga faserna så som förstudien, pågår ett arbete för att 
avgöra om projektet och produkten är värd en ekonomisk insats. Innan detta är någorlunda 
undersökt i förstudien kan det tänkas att företaget prioriterar andra projekt i vilka de redan har 
fastslagit att resultatet kan bli en lyckad produkt istället för ett osäkert kort. Detta blir ett 
dilemma, om mer resurser läggs in tidigt i faserna kan problem i de senare faserna undvikas 
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och projektet kan kosta mindre. Om resurserna inte läggs in tidigt kan problem uppdagas 
senare och projektet bli dyrare, se figur 1 och figur 2. I det första fallet är det en större 
risktagning för det företag eller den person som investerar pengar i projektet vilket kan tänkas 
leda till det beslut som i längden innebär en större risk för ett dyrare projekt och möjligtvis en 
sämre produkt. 
 
Om konstruktörerna saknar arbetsprocesser och hjälpmedel kan det leda till oordning i 
projektet, dokumentation kan gå förlorad och individen kan känna sig förvirrad, vilket de i 
intervjuerna även beskriver. För att ge konstruktörerna mer tid till att arbeta med 
konstruktionen och produktutveckla kan tydliga processer beskrivna steg för steg förenkla 
stora delar av deras arbete (Ulrich & Eppinger, 2007) (Ottosson, 1999).  
 
I företagen upplevdes mycket arbete vara onödigt svårt, en enkelhet saknades. Det var ibland 
för mycket information att tillgå, den var ostrukturerad eller oåtkomlig. Ibland saknades 
struktur helt. I det dagliga livet är det oftast det som är enkelt som är lättast att tillämpa. En 
process skall därför inte vara onödigt invecklad och enbart innehålla det nödvändiga. 
Processen skall vara ett stöd i arbetet och den skall vara anpassad till det arbete företaget utför 
idag och efter de människor som arbetar på företaget (Ulrich & Eppinger, 2007) (Ottosson, 
1999). Det är viktigt att processen utvecklas med företaget och att utbildning av personalen 
sker kontinuerligt. Utan uppföljning kommer processen till slut att kännas fel, den tar kanske 
hänsyn till fel saker, känns omodern eller krånglig. Under utvecklingen av en process är det 
också viktigt att ta bort de delar som anses vara onödiga eller ej allmänt giltiga, annars är det 
lätt att processen byggs på under åren och blir komplicerad (Ulrich & Eppinger, 2007). 

5.3. Stödmetoder 
Riskanalyser görs men inte så tidigt som litteraturen (Norell, 1992) anser att det bör. 
Litteraturen (Johannesson et al., 2004) (Norell, 1992) (Ottosson, 1999) säger att enkla 
riskanalyser med fördel kan startas under konceptutvecklingsfasen men detta görs inte 
formellt på något av företagen. En typ av riskanalys som kan tillämpas, som är välkänd och 
beprövad är FMEA (Johannesson et al., 2004) (Lindstedt & Burenius, 2003). Företag 1 
använder idag denna men analysen görs ännu ej fullständigt. Det är viktigt att fullfölja hela 
analysen då det ger ett fullständigt resultat och meningen med att utföra en riskanalys är att 
minimera riskerna. Utan att ha en åtgärdsplan är riskerna fortfarande lika stora som innan 
analysen gjordes. 

5.4. Förstudie 
Samtliga studerade företag har ungefär samma uppfattning om vad som bör ske initialt i ett 
projekt. Genom intervjuerna och i diskussioner har dock några saker visat sig vara mer 
bristfälliga än andra. Detta gäller särskilt utformandet av en kravspecifikation (Bergvall & 
Demblad, 2003) (Holm, 2007) (Shahin, 2004). 
På samtliga företag i studien uppkom att det satsades för lite i de tidiga faserna. Konstruktören 
i Företag 1 ansåg att de behöver tillsätta mer resurser tidigare för att göra ett bra grundarbete. 
Detta arbete kan sedan ligga som en stabil grund för projektet, en stabil grund är enligt 
författaren viktigt. Om en vag beskrivning eller en vag kravspecifikation tillsammans med en 
t ex för hårt satt tidplan tas fram kommer det oundvikligen att leda till problem. Det finns 
belägg för denna uppfattning i litteraturen (Bergvall & Demblad, 2003) (Holm, 2007) 
(Shahin, 2004). Ett hus med en ostabil grund kommer oundvikligen att drabbas av problem, 
huset rasar eller förstärkande åtgärder måste sättas in för att stabilisera grunden. Detta är ofta 
både oförutsedda och dyra händelser. Om det även i detta läge snålas med resurser eller det är 
ont om tid blir arbetet ofta dåligt gjort vilket det leder till problem i ett ännu senare skede, 
som måste korrigeras. 
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I liknelsen i stycket ovan liknas ett projekt med ett hus och grunden med kravspecifikationen 
och andra övriga underliggande dokument som behövs för att ett projekt skall kunna fortgå 
och slutföras. Om inte all information samlas in och görs tydlig blir det små problem, sprickor 
i grunden, som i slutändan expanderar och blir stora problem, se figur 2. Projektet går i stöpet 
eller mer resurser måste sättas in för att projektet skall föras på rätt kurs och möjliggöra ett 
avslut. I likhet med konstruktörens resonemang, Företag 1, borde företaget förstå att om 
mycket resurser behövs i slutet av ett projekt för att möjliggöra ett avslut visar detta på att 
något tidigare gått fel, se figur 2 och (Lindstedt & Burenius, 2003) (Leonard-Barton, 1991).   

5.5. Idégenerering 
Samtliga företag uppger att de inte har någon uttalad eller strukturerad approach till 
idégenerering. Detta gör att de litar mycket till individen och företaget själv innehar ingen 
metod för att säkerställa ett gott resultat av idégenerering. Om den kreativa och duktiga 
individen slutar på företaget försvinner den kunskapen i produktutvecklingen. Med en metod 
kan kunskap lättare stanna i företaget då idégenerering sker i grupp och metoden hjälper även 
de som inte är ”naturligt kreativa” att vara det (Ottosson, 1999). En tillämpning och en 
förståelse för en metod är det som säkerställer kreativiteten hos företaget. 
 
Enligt intervjuerna använder samtliga företag i studien någon form av brainstorming. Det 
verkar dock vara svårt att beskriva vad det är vilket gör att en slutsats av detta kan vara att de 
inte vet vad det innebär rent formellt. Ordet används antagligen i dessa fall för att idégenerera. 
De nämner dock alla att det är viktigt med ett öppet samtalsklimat och en positiv attityd, kritik 
får gärna komma i senare skeenden. Detta kan till stor del beskriva brainstormingmetoden 
(ibid).  
 
Alla tre företag kan med fördel använda sig av ett strukturerat arbetssätt med några regler och 
metoder för att generera fler idéer (ibid). På så sätt kan de få en bredare bas för att välja nya 
koncept. För att generera många och bra idéer krävs kreativitet och i de tidiga faserna av 
utvecklingen är det viktigt att ett positivt klimat skapas (The Altshuller Institute for TRIZ 
Studies, 2008). Genom att tillämpa brainstormingmetoden kan detta lättare uppnås (Ottosson, 
1999). Alla människor är inte lika kreativa men genom att använda ett systematiskt arbetssätt 
och metoder kan kreativiteten ökas. Tillämpas addition, subtraktion, multiplikation eller 
idécirkulering med brainstormingmetoden som grund kan nya tankebanor skapas och 
oväntade idéer uppstå. Idégenereringsmetoder tvingar hjärnan att tänka i nya banor, går emot 
det invanda tankemönstret och därav kan en större bredd på idéerna som faller ut uppnås.  
 
En viktig del i att generera nya och bra idéer är också att i grunden ha en bra förståelse för vad 
produkten skall tillföra kunden. Förutom kravspecifikationen och för att strukturera upp 
tankarna eller visa på saker som ej är uppenbara kan några enkla hjälpmedel såsom 
släktträdsanalys, användargång och/eller bryta ned problem/produkt användas (Ottosson, 
1997).  

5.6. Konceptutveckling 
Utgångspunkten i denna del av analysen är Ulrich & Eppinger;s (2007) fyra punkter (i detta 
avsnitt kursiverade). Samtliga företag i studien arbetar med att bryta ned problemet eller 
produkten för att enklare kunna göra en analys. Detta kan till viss del Tydliggöra problemet. I 
övrigt bör kravspecifikationen och annat material som tagits fram hjälpa till att Tydliggöra 
problemet. I både Företag 2 och Företag 3 finns vissa problem med kravspecifikationen och 
annat material som kan bidra till tydliggörandet. 
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Företag 1 är det enda som uppger att de till viss del söker lösningar externt. 
 
Företag 1 har en idébank och en patentavdelning.  
Företag 2 har inget utarbetat system för att ta tillvara på interna idéer och förslag. 
Företag 3 arbetar idag för att införa en idébank, processen är påbörjad och under utvärdering.  
Företag 1 är det företag som till störst del söker lösningar internt då de har ett utarbetat 
system för det.  
 
Att utforska systematiskt uppgav inget av företagen att de i dagsläget gör. Men det kan tänkas 
vara en del av arbetet. 
 
Genom att inte sytematiskt söka information externt kan företag gå miste om information som 
kan hjälpa dem och korta utvecklingstiden (Huston & Sakkab, 2006). Samma resonemang 
gäller att söka lösningar internt. Företag med en avdelning för ny teknik och/eller 
grundutveckling/idébank kan genom denna söka lösningar internt och externt. Projekten kan 
sedan ta del av deras information och korta utvecklingstiden och kostnader i dessa.    
 
Ottosson (1997) beskriver tre enkla metoder (släktträdsanalys, användargång och/eller bryta 
ned problem/produkt) för att klargöra problemen kring produkten. Den enda av dessa metoder 
som framkom på intervjuerna var att konstruktörerna i alla företag gärna bryter ned problemet 
de arbetar med, detta för att tydliggöra problemet.  
Företag 1 uppger att de gör toleranskedjeanalyser, Företag 2 och Företag 3 gör 
systemflödesanalyser. Dessa bygger nästan på samma princip som användargång och/eller 
släktträdsanalys.   

5.7. Konceptval/Idéval 
De företag som studerats hade inga metoder eller dokument för att välja mellan idéer eller 
tidiga koncept. Under intervjuerna upplevdes det som att de idéer, som gick vidare under 
processen, till stor del var de idéer som tagits upp mest, hade en väl talande individ bakom sig 
eller av andra ostrukturerade anledningar gick vidare. Tillåts koncept/idéval att göras på detta 
sätt kan flera bra och viktiga idéer försvinna, idéer som kan vara bättre än de som slutligen 
väljs (Bark, 2008). För att ge alla koncept/idéer en rättvis chans och för att undvika framtida 
konflikter mellan projektmedlemmar kan med fördel en konceptvalsmetod tillämpas för att 
välja bort den stora majoriteten av koncept/idéer (Johannesson et al., 2004). Alla idéer ges på 
så sätt en mer rättvis chans och då koncept/idéer har valts bort av en tydligt formulerad 
anledning kan gruppen återvända till detta vid framtida konflikter. Det har upplevts av 
individer och av författaren själv att det under senare skeenden i produktutvecklingen har följt 
med en viss motvilja till det valda konceptet då individer har sett större möjligheter och 
fördelar med en annan idé och denna kanske inte upplevts fått samma möjligheter till vidare 
avancemang.  

5.8. Kvalitetssäkring 
Resultatet av studien visar att projekt ibland är starkt tidsdrivna eller de som tar beslut är 
missinformerade då beslutet att låta projektet gå vidare till nästa fas tas. Att färdigställa ett 
projekt i tid upplevs som, eller är ibland högre prioriterat än att säkra kvaliteten på produkten.  
En konstruktör nämner att mycket resurser skjuts in sent i projekt för att de skall bli klara. Om 
figur 1 och figur 2 samt konstruktörens beskrivning vore ett faktum och med detta en bättre 
helhetssyn på projekt fanns, skulle förståelsen för vad som har skett i projektet kanske kunna 
ökas. Att tillåta projekt att gå vidare då leverabler i de tidiga faserna inte är klara blir 
antagligen i slutändan en mycket dyrare och osäkrare affär. 
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Samtliga företag gör riskbedömningar i olika grad. För att styra kvaliteten på produkten är det 
viktigt att dokumentation på riskbedömningar görs och finns (Johannesson et al., 2004) 
(Lindstedt & Burenius, 2003). FMEA är en metod företagen kan inspireras av och använda 
tillfullo. För att en produkt skall hålla uppsatt kvalitet behöver både konstruktörerna vara 
skickliga och produktionen måste gå väl. För att underlätta för produktion och möjligtvis göra 
produkten billigare använder samtliga företag till viss del DFA/DFM. Detta är ett bra steg för 
att göra konstruktörerna mer medvetna om problem som kan uppstå i produktion 
(Johannesson et al., 2004) (Ottosson, 1999). Ingen av konstruktörerna i företagen är ansvariga 
för produktion men de är ansvariga för att produkten skall vara producerbar, vilket kan vara 
ett dilemma. Ett närmare samarbete mellan företagen i studien och leverantörer kan leda till 
högre kvalitet på produkten då leverantören och företaget arbetar tillsammans 
(tvärfunktionellt arbete). Ett samarbete mellan inköpsavdelningen och produktutveckling 
skulle kunna öka förståelsen och sänka kostnaderna för projektet samt höja kvaliteten på 
produkten (Ulrich & Eppinger 2007). 
 
Ur kvalitetssynpunkt är det viktigt att veta vilka krav som finns på produkten, ha möjlighet att 
testa dessa, göra riskanalyser samt förbereda för produktion. Metoder för att göra detta skall 
för att förbättra, förenkla och effektivisera arbetet i projekt (Ottosson, 1999). De kan användas 
tillsammans med andra kompetenser eller separat.  

5.8.1 Krav 
På Företag 2 och Företag 3 finns det problem med kravspecifikationen vilket borde betyda att 
den information som tas fram är bristfällig, dokumenteras dåligt, eller inte tas fram alls. 
Oavsett vilket behöver kravspecifikationen i både Företag 2 och Företag 3 struktureras 
ytterligare och en tydlig beskrivning om och vad eller vem som ligger bakom kraven bör ingå.  
För att göra en kravspecifikation kan mycket tas i beaktning (Bergvall & Demblad, 2003) 
(Holm, 2007) (Shahin, 2004). Skulle det som rekommenderas i litteratur (Bergvall & 
Demblad, 2003) (Holm, 2007) (Shahin, 2004) användas kan företagen tidigare ge 
produktutvecklarna bättre förutsättningar för ett bra arbete. 
 
I likhet med litteratur (Bergvall & Demblad 2003) önskar konstruktörerna i Företag 2 att en 
bra kravspecifikation skall ha en ordentlig bakgrundsbeskrivning. Kraven skall;  

• ej vara tolkningsbara men med ett gott utrymme för att skapa lösningar  
• vara verifierbara  
• generellt sett vara funktionskrav 
• vara strukturerade  

Det skall också framgå klart av kravspecifikationen om kraven skall vara kopplade, om de 
skall uppfyllas samtidigt eller separat. Då konstruktörerna i Företag 2 har specifika önskemål 
som överensstämmer bra med litteraturen (Shahin, 2004) (Bergvall & Demblad, 2003) (Holm, 
2007), kan ett bra sätt att ge konstruktörerna en bättre förståelse för vad de skall ta fram och 
göra deras arbete lättare vara att göra dem delaktiga i framtagandet av kravspecifikationen. 
Skulle detta arbete dessutom göras i samarbete med marknadsavdelningen skulle det sannolikt 
ge en bättre anpassad kravspecifikation och nöjdare konstruktörer då de kunnat påverka 
resultatet delvis. Enligt de intervjuade är en viktig del i att göra en kravspecifikation att vara 
medveten om att kunden inte alltid vet va denna vill önskar. För att klargöra det när en 
kravspecifikation sätts samman kan Kano-modellen, se figur 10 (Shahin, 2004), (Holm, 2007) 
användas.  
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5.9. Informationsutbyte inom och mellan projekt 

5.9.1 Tvärfunktionellt arbete 
Enligt Stig Ottosson, i Lindemann (2003), är det viktigt att konstruktörer placeras tillsammans 
helst utan separerande väggar. När detta ej sker, som i Företag 1, kan det delvis motverka det 
tvärfunktionella arbetet då det blir längre väg att gå eller större steg att ta för att kontakta en 
projektmedlem med annan kompetens och kunskap än den som återfinns i den egna linjen.  
Att placera projektmedlemmar fysiskt tillsammans, som Företag 2 gör, med ett öppet 
samtalsklimat på företaget bidrar till ett tvärfunktionellt arbete.  
Placeringen av projektmedlemmar i Företag 3 ger dem en större närhet till de övriga 
involverade i projektet och kan tänkas främja det tvärfunktionella arbetet mer än i Företag 1. 
 
Företag 2 och Företag 3 har problem med kravspecifikationer (vilket delvis kan härledas till 
det tvärfunktionella arbetet) och kommunikation med marknadsavdelningen. 
Marknadsavdelningarna ligger i båda fallen i Amerika vilket självklart försvårar 
kommunikationen och minskar det tvärfunktionella arbetet. Konstruktörerna uppger att en 
ökad förståelse för kunder och krav genom dessa eller ensamstående skulle vara fördelaktig 
för dem. Detta tyder på att marknadsavdelningens material inte fullt ut tillfredställer 
konstruktörerna i dagsläget och mer arbete behöver ske dem emellan. Om kommunikationen 
mellan marknadsavdelningen och utvecklingsavdelningen i den innefattad 
mekanikavdelningen kan förbättras kan en större förståelse för marknadsavdelningens och 
konstruktörernas olika krav uppstå. Detta kan i sin tur leda till en bättre kravspecifikation och 
ett enklare arbete med att utveckla en ny produkt. Följden kan även bli en kortare projekttid 
och göra de inblandade nöjdare. Om en klarare bild av kraven på produkten skapas tidigt kan 
också problemen elimineras tidigare. I enlighet med figur 2, undviks då stora problem i senare 
skeenden som, se figur 1, kan vara mycket resurskrävande.  
 
QFD-metoden (Johannesson et al., 2004) (Gustavsson, 1998) (Ottosson, 1993), kan användas 
för att klargöra vilken information som behöver samlas in samt hur den kan struktureras och 
senare utvärderas. Denna metod kan ge företagen en ökad förståelse för kunden, men den 
måste användas och utföras med både produktutvecklare, marknadsavdelningen och gärna fler 
inblandade kompetenser tillsammans för att få ett optimalt resultat.  

5.9.2 Placering och lokalutformning 
Enligt resultatet och litteratur sker all kommunikation sker inte på kontoren eller under 
schemalagda möten (Lindemann, 2003). För att få människor att kommunicera och dela med 
sig av erfarenheter och kunskap behöver ett öppet samtalsklimat finnas på arbetsplatsen 
(ibid).  
 
Då Företag 1 har projektmedlemmar placerade på olika våningar i olika korridorer kan 
fikarummet eller andra naturliga mötesplatser vara ett sätt att förstärka gruppkänslan i  
projektet och öka det tvärfunktionella arbetet.  
Kaffeautomaterna är en naturlig mötesplats men då fikakulturen inte är helt utvecklad på 
Företag 2, vilket författaren tolkar som att det inte fikas på några fasta tider, sker möten kring 
dessa mindre ofta än vad de skulle kunna och erfarenheter och kunskap förmedlas mer sällan 
än vad det skulle kunna. 
När utvecklingsavdelningen fikar delvis separerade kan bidra negativt till det tvärfunktionella 
arbetet inom och mellan projekten i Företag 3. De kan tjäna på att skapa ett fikarum så att hela 
utvecklingsavdelningen naturligt fikar tillsammans. Att mötas (vid en kaffeautomat eller i ett 
fikarum) kan leda till ett spontant samtal, individerna kan dela med sig av olika erfarenheter 
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och kunskaper (Lindemann, 2003). De kan ta reda på vem som vet vad, skapa en större 
kunskap om olika individer och projekt på företaget, vilket kan hjälpa dem i ett senare skede 
när de kanske behöver hjälp. Denna sorts kommunikation är den som kan ske utanför 
gränserna för projektet eller linjetillhörigheten. Utan denna dagliga kommunikation skulle 
arbetet på företaget se mycket annorlunda ut och alla företag i studien bör i största möjliga 
mån uppmuntra denna typ av kunskapsutbyte.  
 
Att också ha ett naturligt mötesrum att sätta sig i ostört, för att dela med sig av information 
eller ha ett kort informellt möte kan vara viktigt. Ett öppet samtalsklimat är ibland svårt att få 
i en korridor där kollegorna sitter och/eller i en steril och tråkig miljö. Om människans hjärna 
stimuleras genom varierande, trevliga och roliga miljöer kan det bidra till mycket positivt 
(Lindstedt & Burenius, 2003). 
 
Många problem ligger i kommunikationen mellan de olika nivåerna på företaget. Då de olika 
nivåerna har olika mål och genom sitt handlande visar att de har mindre förståelse för de 
underliggande nivåerna så uppstår många problem. Det är ett problem som har sina 
förklaringar men som behöver utredas och elimineras. Kommunikation som sker över de olika 
kompetensgränser som finns, här mellan konstruktion och andra, sker ofta mindre bra. 
Konstruktörer och t ex marknadsavdelningen har svårt att kommunicera och förmedla sina 
önskemål på ett sådant sätt som gör att marknadsavdelningen förstår hur viktiga önskemålen 
är samt varför. Detta visar sig i kravspecifikationen och det material som ligger tillgrund för 
denna samt i andra dokument. Det kan också gälla ledningen och 
konstruktörer/projektmedlemmar, ledningens mål är till stor del skilt från konstruktörernas, 
vilket visas extra tydligt i diskussionen i Företag 3. Ledningen styr med pengar och tid. Nu 
framgår inte om de som sitter i ledningen har konstruktörskompetens och är medveten om 
vilka problem som kan uppstå, men det kan tänkas att kunskapen om detta är begränsad i 
ledningen. Skillnaden i målen, kunskapen och erfarenheter på olika nivåer gör att det blir 
vissa problem, såsom att orealistiska tidplaner eller budgetar görs (Norell, 1992).  

5.10.   Miljö 
Inget av företagen arbetar efter egna uppsatta miljömål men alla uppfyller enligt resultatet de 
lagar och direktiv som finns. Projektledaren på Företag 1 påpekar att miljön är viktig för 
företaget men att inga tydliga miljömål förutom lagar, regler och andra direktiv finns. Det 
finns miljömål som uppfylls indirekt av andra mål såsom en energisnål produkt är fördelaktig 
för Företag 2 och Företag 3 men är då styrt av konkurrens och pengar. 

Enligt författaren är ekonomin svår att bortse från, därför är det viktigt att peka på de 
ekonomiska fördelarna vissa miljömål ger för att öka förståelsen och möjliggöra en 
tillämpning. Luttropps (2000) 10 gyllene regler är något som kan tillämpas på ett företag för 
att visa ett intresse för miljöfrågor.   
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6. Slutsatser 
En övergripande slutsats är att företagen i stor utsträckning saknar stödmetoder eller brister i 
tillämpningen. Slutsatsen är att för en teknisk projektledare finns det stora och många 
områden att förbättra. En helhetssyn och ett brett kunnande inom andra områden än teknik 
och ledarskap är viktigt. Det är komplext att utveckla och framställa en lyckad produkt och 
det finns många aspekter att ta hänsyn till.  
 
Företagen i studien visade att de brister i tillämpning av ett strukturerat arbetssätt i projekten. 
I och runt projekten finns det dåligt med stödmetoder och tillvägagångssätt vilket gör att 
konstruktörerna saknar många hjälpmedel. En bättre plan i projektet som visar vad som skall 
utföras och när bör tas fram. Kopplingar till relevanta dokument och stödmetoder bör finnas i 
denna och kontinuerlig utbildning i dessa bör ske.  
 
De intervjuade visade att mycket kunskap om vad som behöver förbättras för att ett 
effektivare arbete skall äga rum, för att säkerställa kvalitet på produkt och projekt och för att 
hålla eller korta tidsplanen finns. Då företagen inte arbetar med detta ännu kan en slutsats vara 
att kommunikationen av denna kunskap inte förmedlas uppåt/vidare i organisationen eller att 
de på ledande positioner inte prioriterar den informationen. Detta pekar på att ledningen måste 
vara involverade för att arbetssätt och metoder skall vara möjliga att implementera.    

Några slutsatser är; 

• Företagen saknar formella metoder för idégenerering. En struktur på möten och 
förslag på metoder bemöts i intervjuerna positivt. 

• För att ge alla koncept/idéer en ärlig chans i utgallringen och för att undvika framtida 
konflikter kan alla företag i studien med fördel använda en konceptvalsmetod. För att 
välja slutkoncept är det dock svårt att använda en strukturerad metod då valet ofta 
baseras på erfarenhet 

• Två av företagen har problem med sina kravspecifikationer vilket i sin tur borde leda 
till problem i att kvalitetssäkra produkten. En väl strukturerad kravspecifikation med 
krav som är genomtänkta bör formuleras för att ge projekt en större chans att lyckas 

• Alla företag borde, för att undvika framtida problem och för att minska kostnaderna på 
projekt, lägga mer resurser i de tidiga faserna av projekt 

• Det brister i kommunikationen i projekt, mellan projekt, mellan människor, inom och 
utanför företagen. 

• Mötesplatser och kontor bör inredas så att en kreativare och trevligare miljö skapas 
och på så sätt öka kommunikationen samt det tvärfunktionella arbetet.  

• Det tvärfunktionella arbetet behöver förbättras på företagen. 

• Inget företag arbetar aktivt med just miljömål.  

De stödmetoder en teknisk projektledare med fördel kan tillämpa för att avhjälpa företagens 
brister är; 

• Idégenereringsmetoder 
• Släktträdsanalys 
• Användargång 
• Bryta ned problem och produkt 
• Pugh’s metod för konceptval/idéval 
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• QFD-metoden 
• FMEA 
• DFA 

För att konstruktörerna skall skapa sig en bättre bild av vad produkten betyder eller vad den 
skall klara och öka sannolikheten för en produktframgång kan metoderna släktträdsanalys, 
användargång och/eller bryta ned problem/produkt användas.   
 
För att ge alla koncept/idéer en rättvis chans och för att undvika framtida konflikter mellan 
projektmedlemmar kan med fördel en konceptvalsmetod tillämpas för att välja bort den stora 
majoriteten av koncept/idéer. Alla idéer ges på så sätt en mer rättvis chans och då 
koncept/idéer har valts bort av en tydligt formulerad anledning kan gruppen återvända till 
detta vid framtida konflikter. 
 
Mycket av problemen hos de studerade företagen kan relateras till ämnen som, 
kommunikation, lokalutformning, placering och gruppdynamik. I ett företag med grund i 
tekniska produkter har en stor teknisk kompetens byggts upp sedan starten. I vissa fall kan det 
vara lätt att förbise de andra delarna av företaget som bidrar till en lyckad produkt vilket till 
viss del har skett i dessa fall.  
 
Företag kan vara hårt drivna av vinst vilket medför att det som är svårt att mäta i pengar blir 
eftersatt trots att sannolikheten för att ett effektivare arbete, som kan generera vinst, är större 
om stödmetoder och ett strukturerat arbetssätt införs. I denna studie upplevdes det som att 
företagen satsar för lite för framtiden och mer för att klara sig här och nu. När individerna 
arbetar projektvis och för lite eller ingen återkoppling görs efter avslutat projekt pga att det 
upplevs som att tiden eller resurserna inte räcker till, bidar detta till att minska motivationen 
att införa någon nytt, tidigare obeprövat eller annorlunda.  
 
I och med det bristfälliga tvärfunktionella arbetet förmedlas och återanvänds information 
inom och mellan projekt dåligt. Att återanvända information är viktigt, att upprepa samma fel 
inom företaget är onödigt och tar tid. Ett system för att ta tillvara informationen som företaget 
har i sin samlade kompetens och erfarenhet är något författaren tror företagen skulle tjäna på. 
 
Även om de olika individerna till stor del är medvetna om vad som kan effektivisera och göra 
deras arbete lättare saknas kopplingen till detta på ledningsnivån. Det kan finnas en ovilja, en 
annorlunda prioritering eller en okunskap gällande en samverkan av 
produktutvecklingsprocesser, idégenerering, konceptval, vidare konceptutveckling, 
riskanalyser, kvalitetssäkring, produktion, kommunikation, lokalutformning och placering 
samt miljö i produktutveckling. Om kunskapen om att individerna arbetar projektvis och 
företagen redovisar vinst årsvis tas i beaktning kan slutsatsen vara att företag och individer är 
så stressade och drivs så hårt på korta mål att helheten försvinner. Utan helhetsperspektivet 
blir det svårt att förstå vad stödmetoder eller ett strukturerat arbetssätt kan leda till. Då det tar 
tid och resurser att införa stödmetoder, strukturera upp arbetet och det är något nytt, tänker 
ibland företagets anställda lätt i konservativa banor ex; ”det har ju gått förut, vi klarar oss nu 
med” ”såhär har vi alltid arbetat och det har gått bra”.  
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7. Rekommendationer 
För att illustrera och klargöra hur Knightec AB arbetar med produktutveckling för anställda 
och kunder bör figur 12 användas. 

 
Figur 12. Slutgiltigt förslag på produktutvecklingsprocess 

Bilden har vuxit fram och mognat i referensgruppen. De fyra olika faserna är indelade i tre 
orangea rutor. Förstudie och Innovation ligger i samma ruta för att företag skall känna igen 
sig (resultatet visade att alla företag i studien innefattade innovation i förstudien) men är 
uppdelade i två spalter för att poängtera att det finns uppgifter som bör utföras innan 
innovationens underrubriker startas. En grund för att ta fram idéer och koncept är att viktigt 
att ha. Den gula ovalen visar på ett viktigt beslut, konceptvalet. En grund för att ta fram idéer 
och koncept är att viktigt att ha. Den gula fyrkanten visar på ett viktigt beslut, konceptvalet. 
Affärsmässighet och kostnadsfokus ligger utanför bilden då det är något som skall genomsyra 
hela processen. Med affärsmässighet menas att en professionell inställning av individen där 
potentiella affärer ses och ett bemötande mot kunden som främjar ett fortsatt arbete. 
Kostnadsfokus kan vara olika från fas till fas men innebär att tillse kostnader för projekt och 
produkt. 
 
En teknisk projektledare har mycket att ta i beaktning. Litteraturen och detta examensarbete 
pekar också på att en involvering och ett engagemang från företagsledningen krävs för ett 
optimalt resultat. De stödmetoder en teknisk projektledare med fördel kan tillämpa är; 

• Idégenereringsmetoder 
• Släktträdsanalys 
• Användargång 
• Bryta ned problem och produkt 
• Pugh’s metod för konceptval/idéval 
• QFD-metoden 
• FMEA 
• DFA 

En teknisk projektledare bör även vara medveten om de olika steg i vilken 
produktutvecklingen bör ske, se avsnitt 3.3.1 och 3.3.5. 
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Den vanligaste och mest kända idégenereringsmetoden, brainstorming, har inte visat sig vara 
mer effektiv än andra idégenereringsmetoder. De intervjuade nämnde principerna som att vara 
positivt inställd till alla idéer, inte kritisera idéer och tillåta ett öppet och förlåtande 
samtalsklimat vilket ingår i brainstormingsmetoden och de var väl införstådda med dessa. En 
rekommendation är att använda principerna i brainstorming som en grund för idégenerering 
och att tillsammans med dessa tillämpa en annan idégenereringsmetod t ex idécirkulering. 
 
För att underlätta val av idéer och koncept kan med fördel en konceptvalsmetod tillämpas. En 
konceptvalsmetod underlättar arbetet och ger en klar dokumentation att gå vidare med idéer 
och koncept för fortsatt arbete. Idéerna och/eller koncepten jämförs då mer jämlikt och 
frågetecken kan rätas ut tidigt. 
 
Om den tekniska projektledaren har möjlighet att påverka eller göra planeringen av projektet 
bör figur 1 och figur 2 tas i beaktande och resurserna tidigt i projektet bör vara tillräckliga för 
att säkra principer, göra en strukturerad och väl förankrad kravspecifikation samt tidiga 
riskanalyser. Den tekniska projektledaren bör verka för ett tvärfunktionellt arbete med goda 
kommunikationsförutsättningar och vara medveten om vad placeringen av individer samt 
utformningen av lokaler och mötesrum leder till. 
 
Det är viktigt att de stödmetoder, tillvägagångssätt och processer som införs eller används är 
enkla att förstå, väl implementerade och anpassade efter det specifika företagets arbete och 
produkter. Den tekniska projektledaren bör vara väl insatt i dessa och tillse att 
projektmedlemmarna också är det. Reflektioner bör ske genomgående i projekten och efteråt 
för att undvika att föra vidare misstag och för att öka medvetenheten hos individen. 
 
I projekt finns det mycket att arbeta med, många fördelar kan fås med en större helhetssyn, en 
strukturering av arbetet och införandet av stödmetoder och tillvägagångssätt. En teknisk 
projektledare bör vara bred i sitt kunnande inte bara gällande teknik och ge konstruktörer 
verktyg att arbeta med i form av stödmetoder och tillvägagångssätt. 
 
Då inget av företagen i studien fokuserade tydligt på miljöfrågor men samhällsutvecklingen 
styrs mot en större miljömedvetenhet, kan Knightec AB med teknisk projektledning och 
miljöfokus öka sin särställning på marknaden. För att göra detta kan ett steg vara att tillämpa 
10 Gyllene Reglerna. 
 
Samtliga företag i studien visar på en tydlig avsaknad av sk mjuk kompetens såsom 
gruppdynamik, kommunikation, lokalisering och placering och utformandet av arbetsplatsen. 
Knightec AB har redan kunder på grund av sin tekniska kompetens och genom dessa kan de 
möjligtvis med en kombinerad teknisk och mjukare kompetens förbättra produktutvecklingen 
och samarbetet individer emellan i projektet och på så sätt skapa ett mervärde för kunden.  
 
För att införa ovannämnda rekommendationer kan Knightec AB behöva utföra vidare arbete 
med att; 

• Beskriva processen mer ingående (vad som sker i vilken ordning) 
• Koppla dokument och metoder till olika delar/faser i processen 
• Göra information tillgänglig på ett enkelt sätt  
• Utforma en plan för hur arbetet med implementering skall ske  
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7.1. Företag 1 
Detta företag har ett gyllene tillfälle, de undergår arbetet att byta produktutvecklingsprocess, 
de kan ta tillvara på kunskapen om den gamla processen och undvika att upprepa samma fel 
igen. De behöver bli bättre på kontinuerlig utbildning, det tvärfunktionella arbetet och de 
behöver skapa en större förståelse för vad arbetet i projektet leder till gällande tidsplanen. De 
var dock det företag som var bäst strukturerat i stort vilket kan bero på kraven på spårbarhet 
som ställs på deras produkter. Informationen gällande metoder och processer behöver göras 
mer lättillgänglig.  

7.2. Företag 2 
Först och främst behöver företaget arbeta med att skapa en bra kravspecifikation, de behöver 
också strukturera arbetssättet och formulera en produktutvecklingsprocess för att klargöra hur 
de jobbar och varför. En förbättring av samarbetet mellan marknadsavdelningen och 
produktutvecklingen kan leda till ett enklare arbete i produktutvecklingen. Struktureringen av 
produktutvecklingen påbörjades nyligen så det finns mycket kvar att göra, endast en liten del 
av arbetet är i nuläget gjort. 

7.3. Företag 3 
Företag 3 har liksom Företag 2 problem med sin kravspecifikation och de kan tjäna mycket på 
att strukturera upp den. Samarbetet mellan marknadsavdelningen och produktutvecklingen 
bör och kan förbättras. De har en väl beskriven produktutvecklingsprocess på företaget men 
arbetet i projekten är mindre välstrukturerat. Dokumentationen på produktnivån upplevdes 
som bristfällig, det var svårt att spåra produktinformation och återkoppling och reflektioner 
utfördes sällan. En grundutveckling i organiserad form saknades på företaget. Skulle detta 
infördas finns möjligheten att korta projekttider och öka motivationen för individen att vara 
kreativ. 
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8. Förslag på vidare arbete 
Något som gång på gång kom upp under i princip alla intervjuer var det med att återanvända 
information. System och metoder för att ta tillvara på informationen uppkommen under ett 
projekt var bristfällig. De deltagande var samstämmiga om att det fanns mycket tid och 
pengar att spara på att återanvända information från olika projekt. Svårigheten verkade ligga i 
hur dokumentationen från gamla projekt skulle struktureras upp och göras tillgänglig. Ett 
förslag var att sortera informationen projektvis och produktvis men någon måste ansvara för 
att göra detta och någon bör också ansvara för att tillse att informationen återanvänds i andra 
projekt. Informationen bör också struktureras och visualiseras i ett enkelt gränssnitt. 
Det är onödigt att göra samma misstag inom företaget om och om igen, det är också onödigt 
att utveckla samma saker om och om igen.  
 
Mycket av problemen gällde kommunikation, det är tillviss del analyserat i detta arbete 
gällande det tvärfunktionella arbetet men ett vidare arbete för att kartlägga och visa på hur 
kommunikation kan ske, varför den är viktig och hur det rent praktiskt skall gå till i 
utvecklingen av tekniska produkter. På företag som utvecklar tekniska produkter och där den 
stora utmaningen är att konstruera en lyckad teknisk produkt kan det vara lätt att förbise den 
mjuka aspekten, samarbetet mellan människor. Människor förväntas ofta vara sociala och 
kommunicera. I många fall bortprioriteras kommunikation och knytande av sociala band av 
här ej nämnda anledningar. Fördelen med tvärfunktionellt arbete är redan fastlagd men studier 
på tekniska företag gällande kommunikation, sociala band, placeringen av individer och hur 
etnicitet, kön, utbildning och bakgrund samverkar bör utföras i större skala. Detta är en 
komplex del av ett företag som om den fungerar kan ge många fördelar inte endast i 
produktutvecklingen. Ett förslag är att vidare forskning på detta utförs och med denna visa 
klart och tydligt vad det kan leda till.  
 
En saknad av helhetssyn på de företag som var involverade i studien fanns i stort. Fler 
personer med ett engagemang för både ”mjuka” och tekniska frågor skulle kanske behövas. 
Resultat visade även på att synen högre upp i organisationen inte alltid sammanföll med den 
lägre ned i organisationen. Av resultatet kunde slutsatsen också dras att dålig förståelse eller 
kanske en dålig kunskap om hur en organisation fungerar fanns, vad beslut gällande 
produktutvecklingen leder till och vilka följder det får. En undersökning gällande kunskap i 
organisationen, förmedlingen av denna och individernas påverkan av denna kan vara lämpligt. 
 
Högskolor och universitet i Sverige är grovt indelade i olika kunskapsområden såsom, teknik, 
ekonomi, medicin och psykologi. I skolorna har under lång tid utbildningen av individerna i 
dagens samhälle skett vilket till viss del har inneburit att individerna är utbildade inom ett 
specifikt kunskapsområde. På senare tid har utbildningar som kombinerar dessa 
kunskapsområden börjat växa fram som t ex industriell ekonomi eller integrerad 
produktutveckling på civilingenjörsutbildningen. Något som under denna studie blev tydligt 
var att på samtliga företag fanns stor teknisk kompetens men de områden som inte specifikt 
rörde teknik var något eftersatta. Personer med en utbildning gällande teknik kombinerad med 
annan kompetens var en bristvara eller prioriterades ej. Då skolorna i Sverige utbildar 
arbetskraften kan det antas att det finns ett glapp mellan olika kompetensområden så som 
teknik och kommunikation/gruppdynamik eller att kunskapen behöver förvaltas länge genom 
individer i företagen för att få en genomslagskraft. Avslutningsvis kan en undersökning om 
hur den kombinerade kunskapen mellan t ex teknik, kreativitet, kommunikation, 
gruppdynamik, lokalutformning och placering kan uppmuntras på företagen och i skolan för 
att säkerställa en bredare helhetssyn på området produktutveckling.    
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Förslag på vidare arbete i produktutvecklingen i korthet; 

• Hur kan en återanvändning av information ske och hur den skall uppmuntras? 

• Hur kan kommunikation mellan projekt lättare ske och hur skall den uppmuntras? 

• Hur kan det tvärfunktionella arbetet/gruppdynamiken förbättras och förstärkas? 

• Hur påverkas kommunikationen/det tvärfunktionella arbetet/gruppdynamiken av 
lokalernas utformning och tillgången på dessa?  

• Hur kan den kombinerade kunskapen mellan t ex teknik, kreativitet, kommunikation, 
gruppdynamik, lokalutformning och placering uppmuntras? 

• Varför prioriteras inte ett strukturerat arbetssätt och stödmetoder? 
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Appendix 
Appendix A. Sökord 

Pugh 1990 Matris 
Obeyaroom 
Produktutveckling 
Produktutvecklingsprocess/er 
Stödmetoder i produktutveckling/en 
Stage-gate 
Ideégenerering 
Ideégenereringsmetoder 
Triz 
Brainstormning 
Lean 
Product development 
Product development process 
Kvalitetssäkring/kvalitetssäkringsmetoder 
QFD Quality Function Deployment 
FMEA 
Kanomodellen 
Krav i produktutvecklingen 
DFA 
Projekt 
Stödverktyg 
Support for design in product development 
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Appendix B. Intervjuguide 
Personfrågor 
Vad heter du? 
Vilket företag jobbar du på? 
Vad är dina arbetsuppgifter? 
Trivs du med ditt arbete? 
Varför? 
Känner du att du har möjlighet att påverka din arbetssituation? 
Hur många timmar i snitt arbetar du i veckan? 
Är du nöjd med ditt arbete? 

Företaget 
Vad arbetar ni med? 
Hur länge har ni funnits? 
Hur ser er organisation ut? 
Hur använder ni denna i ert dagliga arbete? 
Vad vill ledningen/ni att den skall visa? 
Vad vill ni att era produkter skall visa/ge kunden? 
Vilken del av marknaden finnas ni på? Sammanfaller detta med er önskan? 
Jag vet att ni arbetar i projektform… 

Hur ser organisationen i dessa projekt ut? 
Vilka ingår i dessa team? 
Varför ser de ut som de gör? 
Tvärfunktionella team? 
Vem sätter ihop dessa team? 

Har ni en produktutvecklingsprocess? 
Om JA 

Hur ser denna ut? 
När togs denna fram? 
Hur använder ni er av denna? 
Hur känner du att den fungerar? 
Vilka delar är denna indelad i? 
Saknar du något i denna? 
Vem är ansvarig för att upprätthålla och följa upp denna process? 
Hur har denna process implementerats i företaget? 
Vad tycker du att den bidrar med i förtaget? 
 

Om NEJ 
Hur arbetar ni med att ta fram produkter? 
Vilka steg delar ni in utvecklingen i? 

Vet du om det finns några riktlinjer med stödmetoder/verktyg för hur ni skall arbeta i projekt? 
Har du sett dessa? 
Vad använder ni för hjälpmedel för att ta fram (nya) produkter? vilka stödmetoder/verktyg? 
Hur har dessa introducerats dem som skall använda dem? 
Vem har tagit fram dem? Vad låg fokus på då? Vad fokuserar ni på nu? 
Vad upplever du är den viktigaste biten i produktutvecklingen? 

Förstudie 
Hur ser dagens förstudie ut? 
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Vad ska en bra förstudie innehålla? 
Vem/vilka skall göra en förstudie? 
Vilken bakgrund/utbildning skall den/dessa ha? 
Varför? 
Hur ser ni kopplingen mellan mängden krav och tidsåtgång? 

Idégenerering 
Hur arbetar ni med att ta fram nya koncept? Hur angriper ni problemet? 
Vad görs initialt? 
Har ni hjälpmedel för detta? 
Om JA 
Används dessa? Varför? 
Vem har tagit fram dem? 
När är de framtagna/uppdaterade? 
Varför? 

Använder ni er av idéegenereringsmetoder? 
Om JA 
Vilka? 
Varför? 

Koncept 
Hur arbetar ni under konceptutvecklingsfasen? Vad görs initialt? Hur fortskrider arbetet? 
Vilka arbetar med konceptutveckling? 
Vad gör ni för förstudie? Vad ingår i denna? Används denna som bas för en 
kravspecifikation? Marknadsanalys? 
Vem sätter ihop eventuell kravspecifikation? 
Konstruerar konstruktörerna med produktion och marknad i åtanke? 
Konstruerar konstruktörerna med testning i åtanke? 
Hur tar ni fram koncept? 
Hur väljs koncept? på vilka grunder? vem gör detta? väljs dem i steg? 
 

Planering 
Hur ser er planering ut för kommande projekt och hur mycket planeras under projekten? 
Hur görs planeringen? Tillsammans? Projektledaren? Annat? 
Hur är resurserna fördelade genom projektet? 
(Arbetar ni framtungt? (mycket resurser i början för att göra rätt först)) ledande fråga??? 
Hur ofta sker... 
 avstämning, enligt tidsplanen? 
 omorganisering inom ett projekt? 
 planändringar? 

Kvalitetssäkring 
Hur arbetar ni för att uppnå den uppsatta kvaliteten på den slutgiltiga produkten?  
Hur fungerar det?  
Vilka modeller/metoder/mallar arbetar ni efter? Varför? 

Dokumentation 
Hur delar ni information? 
Vem har tillgång till vilken information? 
Har ni någon synlig dokumentation? Obeyarum? 
Hur dokumenterar ni all information under projektets tid? 
Finns det mallar för hur ett dokument skall se ut?  
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Använd något verktyg? Dataverktyg? 

Lokalisering/placering 
Hur är ni placerade? 
Vilka enheter sitter var? 
Hur är kontoret/kontoren utformade? Vad hade ni i åtanke när ni gjorde denna utformning? 
Arbetar ni efter någon speciell teknik/synsätt? 
Var finns fikarummet? 
Uppmuntrar lokalerna till diskussioner och möten? 
 
Hur ofta byts personer inom projekt ut, slutar, tillkommer? 
Hur långa projekt brukar ni normalt föra? 
Varför vill ni ha projekten utvecklade inom den tidsramen? 

Kommunikation 
Hur ofta träffas ni som projektgrupp? 
Vilken sorts möten har ni? 
Hur ofta träffas ni en och en? 
Hur ofta träffas ni och pratar över grupperna/teamen? 
Obeyarum? 
Hur sker kommunikationen inom gruppen? 
Hur sker kommunikationen utåt från gruppen? 
Har ni några riktlinjer eller något förhållnings sätt till kommunikation, hur denna skall ske, 
mellan vilka o.s.v.? 
Arbetar ni för att förbättra denna? 
Vems ansvar är det att se till att kommunikationen fungerar? 

Prototyp 
Vilka sorters prototyper bygger ni normalt? Varför? 
Hur långa leveranstider har ni på prototypen/delar av prototypen? 
Vad är synen på testning inom ert företag? 
 Ledningsnivå? 
 Projektledarnivå? 

Konstruktionsnivå? 
Var tillverkas era delar till prototyper? Var monteras/byggs era prototyper? 
Är kontruktörerna med? 
Hur nära i anslutning till projektmedlemmarnas arbetsplatser finns verkstaden? 
Hur förhåller ni er till era prototyp/prototypdelars leverantörer?  
Arbetar ni med dem eller inte? 
Hur testar ni era prototyper?  
Hur ofta testas dessa? 

Miljö 
Arbetar ni mot något miljömål? 
Varför? 
(Är en framtida etablering av att jobba med miljömål något som är värt att överväga?) 
 
Hur för ni in miljö/resurs effektivisering i er produkt? 
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Appendix C. DFA-Design For Assembly 
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