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Sammanfattning 
Detta examensarbete tar ett helhetsgrepp på produktutvecklingen i ett medelstort svenskt 
företag, med syfte att reducera projektens ledtider, med bibehållen eller förbättrad 
produktkvalitet.  

Företaget är beläget i Stockholm där all produktutveckling sker. Författarna har under 
hela studien varit lokaliserade i företagets lokaler, vilket gjort det möjligt att överblicka 
produktutvecklingens alla skeden. 

Företaget har gamla anor och innehar sedan länge en ledande ställning på den globala 
marknad det befinner sig på. Produkterna som tillverkas är högkvalitativa mätinstrument 
med mycket hög precision. Tidigare var produkterna utpräglat mekaniska men på senare år 
har elektronik och PC-mjukvara fått en allt större betydelse. Företagsledningen har 
observerat att denna förändring medfört problem på utvecklingsavdelningen. Dessutom har 
många projekt svårt att hålla tidplan och budget, vilket väckt ledningens intresse att 
förändra produktutvecklingen. Denna studie levererar därför förbättringsförslag för 
produktutvecklingen på företaget. 
 
Arbetet med att utveckla produkter har kartlagts genom intervjuer och observationer. 
Resultaten visar på en fragmenterad bild av produktutvecklingen, där de intervjuade 
personerna ofta förmedlar olika versioner av verkligheten. Anledningen är att arbetet inte 
följer några formella rutiner utan bedrivs olika mellan olika projekt. Många ingenjörer anser 
- till skillnad från ledningen för FoU-avdelningen - att det finns stora möjligheter att 
förbättra produktutvecklingen.  

Efter en omfattande teoristudie har dessa resultat analyserats, för att komma fram till 
slutsatser över vad som bör förbättras. Slutsatserna visar att företaget behöver bedriva 
projekten mer likartat, lägga mer tid och resurser på projektens tidiga faser, förbättra 
projektledningen, utöka det tvärfunktionella samarbetet och förbättra 
mjukvaruutvecklingen.  

För att åstadkomma dessa förändringar rekommenderas en produktutvecklingsprocess 
som fokuserar på projektets tidiga faser. I denna process beskrivs vilka aktiviteter som ska 
göras, hur de ska göras och vilka som ska delta. Dessutom rekommenderas ett nytt 
förhållningssätt till projektledarrollen samt en handlingsplan för att förbättra mjukvaru-
utvecklingen. Slutligen presenteras ett förslag på hur dessa åtgärder kan implementeras i 
företaget. 
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Abstract 
This thesis presents an overall survey of the product development in a medium-sized 
Swedish company, with purpose to reduce cycle-time in development projects, with 
maintained or improved product quality. 

The studied company is located in Stockholm where all its product development takes 
place. The authors have during the study been situated in the company building, which 
made it possible to overview all stages of the product development. The company dates 
back to the end of the 19th century and today possesses a leading position at the global 
market. The developed products are high quality measurement instruments with fine 
precision. Earlier the products were mainly mechanical but nowadays electronics and 
software are increasing their importance. The company management has observed that this 
change has caused problems for the R&D-department. Besides that, projects often overrun 
both their time-schedule and budget, which caught management’s attention to make 
changes in the product development. Therefore, this thesis delivers improvement proposals 
for the product development in the company. 
 
The results point out a divided description of the product development, where the 
interviewed persons often supply different versions of the situation. The main reason for 
that is a lack of routines for the work process, which cause the projects to follow various 
procedures. A majority of the engineers are convinced, in contrast to the R&D-
management, that there are great possibilities to improve the product development.  

The results of the study were – after an extensive theory research – analysed to 
elucidate the most important improvement areas. The conclusions are that: the projects need 
to follow a more common procedure; more time and resources should be spent on the early 
phases; the project leadership should be improved; the projects need a more extensive 
cross-functional cooperation and the software development needs to be improved. To 
accomplish these suggestions - a new product development process that focuses on the early 
phases in the project - is recommended. This process describes which activities that shall be 
done, when to do them, how they shall be done and by whom. Furthermore, a new approach 
for the project leader role and improvements for the software development are 
recommended. Finally, this thesis presents a proposal for implementing these measures in 
the development activities. 
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1 Inledning 
 
Konkurrensen är hård på den globala marknaden som många industriföretag befinner sig på. 
Ett företags framgång i en sådan miljö beror till stor del på hur optimalt det utnyttjar sina 
resurser. En komponent i optimalt resursutnyttjande är effektiv produktutveckling. Att till 
en låg utvecklingskostnad och på kort utvecklingstid frambringa produkter som kunder 
uppfattar vara av hög kvalitet är innebörden av effektiv produktutveckling.  
 
Denna rapport redogör för produktutvecklingens effektivitet i ett medelstort svenskt företag. 
Författarna har kunnat dra intressanta slutsatser om detta då de varit samlokaliserade med 
aktörerna i företagets produktutveckling under hela studiens tid.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Detta examensarbete är resultatet av den avslutande kursen i civilingenjörsutbildningarna 
för Maskin- och Farkostteknik vid KTH i Stockolm. Arbetets omfattning var 20 poäng och 
genomfördes mellan november 2005 till april 2006.  
 
Rapportförfattarnas bakgrund är från kompetensinriktningen integrerad produktutveckling 
(IPU). Inriktningens mål är att utbilda teknologer inom modern produktutveckling och 
arbete i projektform. Vidare bedrivs forskning på institutionen som har nära anknytning till 
näringslivet. Ett syfte med forskningen är att finna effektivare modeller och teorier för att 
organisera och genomföra kommersiell produktutveckling. 
 
1.2 Problembeskrivning 
 
Företagsledningen för det undersökta företaget anser att många produktutvecklingsprojekt 
tar längre tid än planerat och därmed överstiger budgeterad kostnad. Dessutom anser de sig 
ha otillräcklig insyn i FoU-avdelningens produktutvecklingsprocess. Genom att klarlägga 
denna process samt att effektivisera densamma hoppas företagsledningen höja företagets 
konkurrenskraft och stärka dess position som marknadsledande.  
 
Produkterna som utvecklas är mekatroniska vilket ställer krav på företagets kapacitet inom 
både hårdvaru- och mjukvaruutveckling. Mjukvaruutveckling i företaget har i takt med den 
generellt starka IT-utvecklingen inom industrin, blivit allt viktigare för produkternas 
funktionalitet. Ledningen är relativt eniga om att det finns en förbättringspotential inom 
mjukvaruutveckling.  
 
1.3 Syfte 
 
Som utomstående observatör ges goda möjligheter att identifiera svagheter och möjligheter 
i ett företags arbetsrutiner. Syftet med arbetet är att presentera förbättringsförslag som avser 
reducera projektens ledtid med bibehållen eller förbättrad produktkvalitet. Även en strategi 
för implementeringen av förbättringsförslagen önskas av uppdragsgivaren. 
Förbättringsförslagen är ämnade att inspirera såväl anställda i chefsposition som 
medarbetare på företagets olika avdelningar, genom att visa på alternativ till företagets 
befintliga utvecklingsprocess.  
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1.4 Avgränsningar 
 
Det kronologiska analysområdet över slutförda projekt sträcker sig fem år tillbaka i tiden 
och berör produktutvecklingens skeden från förstudiens avslutande till projektslut. Då det 
sällan finns någon tydlig gräns för när förstudie övergår till projekt i företaget, görs ingen 
strikt avgränsning mellan de två faserna varför även delar av förstudien kommer att beröras. 
 
Den organisatoriska avgränsningen innefattar avdelningarna för forskning och utveckling, 
marknad och produktion. Inom dessa avdelningar berörs endast de personer som leder eller 
är verksamma i produktutvecklingsprojekt på företaget. Vidare fokuserar studien på de 
aktiviteter som berör den interna personalen, vilket innebär att relationer till externa aktörer 
såsom underleverantörer och konsulter ej ryms inom studiens avgränsningar.  
 
På grund av uppgiftens omfattning görs en kontinuerlig subjektiv bedömning av potentiella 
förbättringsområden i verksamheten, för att styra examensarbetet mot de områden som ger 
störst reduktion av ledtid med bibehållen eller förbättrad produktkvalitet. Även framtida 
aspekter beaktas vid denna värdering av olika förbättringsförslag för att ge företaget en 
konkurrenskraftig produktutveckling under lång tid framöver. 
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2 Företagspresentation 
 
Företaget grundades i Norge under 1800-talets sista decennium. Ett svenskt dotterbolag 
startades sedan 1918. Medan det norska moderbolaget drabbades av ekonomiska 
svårigheter under 20-talets senare del, växte sig det svenska bolaget starkt. Detta 
dotterbolag har genom åren sysslat med diverse verksamheter. Efter andra världskrigets slut 
äntrade företaget en annan mer lukrativ marknad – som det fortfarande befinner sig på. 
1992 införlivades det norska bolaget i det svenska och sedan dess ryms de i samma företag. 
 
Företaget har idag cirka 200 anställda, varav 100 placerade i huvudsätet Stockholm. De 
resterande 100 finns lokaliserade runt om i världen som säljare och servicetekniker. Det kan 
därmed betecknas som medelstort. Företaget ingår sedan 1993 i en stor börsnoterad koncern 
och har i många år haft en mycket god lönsamhet. Sedan flera år tillbaka besitter det en 
världsledande ställning på sin marknad. Den starka marknadspositionen är en konsekvens 
av att under många år ha levererat produkter som av kunderna ansetts hålla hög kvalitet. 
Marknaden är konservativ där produktegenskaper som noggrannhet och kvalitet är betydligt 
viktigare än nya produktfunktioner. 
 
Produkterna som tillverkas är mätinstrument med mycket god precision. Produktportföljen 
omfattar cirka 50 produkter med en produktionsvolym av cirka 30 enheter per produkt. I 
produkter som företaget gör stor vinst på förekommer en stor del kundanpassning. Tidigare 
tillverkades alla produkter på företaget men idag utförs endast slutmonteringen där. 
Eftersom produkterna har en lång livslängd tillhandahålls också många reservdelar. En 
annan del av verksamheten består i att utbilda kunderna att använda produkterna. 
 
I företagets byggnad inryms företagsledning, utvecklingsavdelning, marknadsavdelning, 
montering, inköp, lager, laboratorium, testavdelning, administration, IT-avdelning, 
kundtjänst, skola samt det svenska säljbolaget. Ett förenklat organisationsschema för den 
svenska delen av företaget visas nedan, se figur 1. 

 
 

Figur 1. Förenklat organisationsschema över företaget
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3 Metod 
Analysarbetet har utförts enligt både induktiv och deduktiv forskning. Med induktiv 
forskning menas att med utgångspunkt från empiriska data dra slutsatser om verkligheten 
och utifrån dessa forma generella teorier. En deduktiv ansats innebär motsatsen då 
befintliga teorier ska forma en hypotes som ska verifieras mot empiriska data som insamlas. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997)  

 
Till denna analys har båda tillvägagångssätten använts. Teori om undersökningsobjektet 
bildade en teoretisk referensram. Dessa teorier jämfördes sedan med det empiriska material 
som inhämtades för att identifiera diskrepanser dem emellan. Så långt var arbetet rent 
deduktivt men i slutsatsen kom induktiv metod att användas. Delar av analysen sattes 
samman och formade en teori om vilka förbättringsåtgärder som antogs gälla för 
produktutvecklingen på företaget, nedan kallat undersökningsobjektet. 
 
3.1 Metoder för att förstå, analysera och förbättra 
 
I arbetet att förstå, analysera och förbättra företagets produktutvecklingsprocess har 
kvalitativ metod tillämpats. Processen att utveckla produkter är komplex och därför svår att 
analysera i numeriska termer. Att beskriva sociala sammanhang eller arbetssätt i termer av 
kvalitativ data är därför ändamålsenligt för arbetet. Genom arbetet har författarna samlat in 
sådana data och därmed kontinuerligt utvecklat sina kunskaper om undersökningsobjektet. 
 
Författarnas strategi för att närma sig undersökningsobjektet och uppnå syftet med analysen 
var att utnyttja flera veteskapliga metoder. Analys av en så komplex företeelse som en 
produktutvecklingsprocess kräver förståelse för både detaljer och helhet. Användning av 
metoderna deskription och komparation antogs kunna ge den förståelsen.  
 
Ett av arbetets syften var att beskriva sättet på vilket företaget utvecklar produkter. Den 
deskriptiva metoden var därvidlag passande för ändamålet. Metoden är omfattande då stora 
mängder information ska samlas in och organiseras. Viktigt är att värdera vilken 
information som ska framhävas och vad som kan förkastas. I praktiken består denna 
värdering i att avgöra vad som är fakta och vad som är åsikter. Resultatet av användandet av 
den deskriptiva metoden fungerade som underlag för att finna sätt att utveckla företagets 
produktutvecklingsprocess. En metod som valdes av författarna i syfte att finna 
förbättringar är komparation. Med förståelse för undersökningsobjektet kan det jämföras 
mot normativa teorier för att identifiera diskrepanser. En stor svårighet med metoden är att 
hitta teorier som är baserade på samma förutsättningar som det analyserade 
undersökningsobjektet. (Ejvegård, 1996) 
 
3.2 Teknik för datainsamling 
 
Genom intervjuer, deltagande observation och genomgång av projektdokumentation har 
data samlats in om undersökningsobjektet.  
 
Semistrukturerade och strukturerade intervjuer (Kvale, 1996) gav merparten av de data som 
analysen baseras på. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjufrågornas karaktär är 
mindre ledande än i en strukturerad intervju. Fördelen med semistrukturerade intervjufrågor 
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är att svaren oftast blir mer fylliga och därmed bättre kan spegla en komplex situation eller 
process.  

De inledande semistrukturerade intervjuerna avsåg att ge en översiktlig bild av 
företagets utvecklingsprocess för att skapa grundläggande kunskap om dess beskaffenhet. 
De efterföljande strukturerade intervjuerna syftade till att grundligare skärskåda företagets 
arbetsrutiner i produktutvecklingsprocessens olika faser. 
 
Att intervjua alla företagets anställda skulle bli för omfattande varför författarna själva 
valde ut personer till intervju. Personer från forskning och utvecklings- , produktions- och 
marknadsavdelningen tillfrågades om de ville delta i en intervju. Sammanlagt har 21 
intervjuer genomförts där 11 av de gjorts med anställda på forsknings och 
utvecklingsavdelningen. Syftet med författarnas val av intervjupersoner var att erhålla en 
nyanserad bild av undersökningsobjektet.  
 
Deltagande observation skedde naturligt under analysarbetet då författarna var 
samlokaliserade med medarbetarna på företaget. Genom deltagande i formella och 
informella möten har skeenden lättare kunnat iakttas och förstås (Ejvegård, 1996). En fara 
som Ejvegård pekar på är att observatören genom att delta i den undersökta processen kan 
påverka densamma och därmed påverka resultatet. Denna fara har kontinuerligt diskuterats 
mellan författarna för att undvika ett försämrat resultat.  
 
Litteratursökningen gjordes utifrån de problemområden som uppmärksammades i de 
inledande intervjuerna. Litteraturkällor var biblioteken på KTH och Stockholms Universitet 
samt sökmotorer för industriella managementtidskrifter.  
 
3.3 Hantering av information och analys 
 
Intervjuerna gav en stor mängd information som efter samråd med handledaren på KTH 
organiserades efter ett antal huvudrubriker. Varje huvudrubrik innehöll 5 till 6 frågor vilka 
finns redovisade i bilaga 1. På detta sätt kunde alla respondenters svar enkelt överskådas 
och underlätta beskrivandet av undersökningsobjektet.  
 
Den första delen av analysen innebar jämförelse mellan respondenternas svar för att 
identifiera problem i företagets organisation och arbetssätt. Jämförelserna gav ett stort antal 
problem som organiserades i ett problemträd. På den högsta nivån i problemträdet valde 
författarna 5 huvudrubriker under vilka alla problem kategoriserades. Genom problemträdet 
skapade författarna en förståelse för vilka problem som var kopplade till varandra och 
problemträdet gav även en struktur för det fortsatta analysarbetet. 
 
Analysens andra del innebar att söka relevant teori som kunde ge kunskap om företagets 
aktuella problem samt att i ord beskriva diskrepanser mellan teori och empiri. I detta arbete 
växte författarnas uppfattning fram om vilka förbättringsåtgärder som antogs kunna hjälpa 
företaget.  
 
3.4 Validitet och reliabilitet 
 
I detta avsnitt diskuteras examensarbetets validitet och reliabilitet. Syftet med diskussionen 
är att författarna och läsaren ska kunna bedöma kvaliteten av den utförda undersökningen 
och slutsatserna av densamma.  
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Validitet  
Kvale (1983) definierar validitet som: att verifiera att undersökningen överensstämmer med 
det som från början avsåg att undersökas. Några faktorer som påverkar validiteten i en 
kvalitativ undersökning är forskarnas erfarenhet, kvaliteten i informationsinsamlingen och 
forskarnas handledning.  
 
Författarna till examensarbetet har ingen större arbetslivserfarenhet av produktutveckling. 
Den akademiska bakgrunden hos författarna är dock mycket passande; 
civilingenjörsutbildning på KTH med specialkompetens inom integrerad produktutveckling.  
 
En god helhetsbild av produktutvecklingen har erhållits då författarna varit lokaliserade på 
företaget. En negativ konsekvens av närheten till undersökningsobjektet är att författarna 
kan ha tagit starka intryck av vissa individer under undersökningen. Detta 
uppmärksammades dock tidigt och har därför kontinuerligt funnits i åtanke vid 
informationsinsamlingen. Medvetenheten om problemet gör det därför sannolikt att detta 
inte påverkat objektiviteten i någon större utsträckning.  
 
Intervjuerna utfördes med personer från flera avdelningar på företaget för att ge en så 
nyanserad bild som möjligt av företaget. Av 21 intervjuer gjordes elva på avdelningen för 
forskning och utveckling, fem på marknadsavdelningen, fyra på produktionsavdelningen 
och en med företagets kvalitetsansvarige. Författarna anser därför att mångfalden av åsikter 
på företaget tillvaratagits i tillräckligt stor omfattning vilket stärker den objektiva 
trovärdigheten.  

För att undvika feltolkningar och missförstånd gavs samtliga respondenter möjlighet att 
korrigera den insamlade informationen. Efter avslutad intervju gjordes en sammanställning 
av respondentens svar som sedan skickades till personen via e-post för kontroll och 
godkännande. De flesta sammanställningarna korrigerades i någon mån av respondenten 
vilket tyder på att de verkligen tagit sig tid till att försäkra sig om att informationen var 
korrekt. 
 
Under arbetets gång har författarnas förmåga att hantera data utvecklats. 
Semistrukturerande intervjuer som utfördes tidigt i undersökningen gav en fingervisning om 
vad datainsamlingen borde fokusera på. Baserat på denna undersökning utformades sedan 
mer riktade intervjufrågor. Av de första intervjuerna framgick dock att denna typ av frågor 
inte gav så uttömmande svar som förväntats. De resterande intervjuerna utfördes sedan i en 
mer semistrukturerad form, där författarna ställde frågorna på ett friare sätt och gav 
respondenterna mer tid för att svara. Detta gav också bättre kvalitet på svaren. Vid 
analysarbetet uppdagades dock vissa ofullständigheter i datainsamlingen. Detta gav upphov 
till mer konkreta, precisa och relevanta frågor som direkt ställdes till berörd respondent. I 
bilaga 1 återfinns intervjufrågorna från den andra intervjuomgången.  

Insamlingen av information från observationer, intervjuer och diskussioner har gynnats 
starkt av att vara två undersökare. Särskilt värdefullt har det varit vid genomförandet av 
intervjuerna då stora mängder information kunde dokumenteras på ett effektivt sätt.  
 
Examensarbetets handledning var av hög kvalitet då den utfördes av en doktorand vid 
avdelningen för integrerad produktutveckling. Handledaren har stor erfarenhet av 
akademisk forskning och utgjorde ett stort stöd under arbetets gång. Den kontinuerliga 
kontakten med handledaren var av stor betydelse för kvaliteten i behandling av data och 
utförande av analys.  
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Reliabilitet 
Med reliabilitet avses tillförlitlighet av testresultatet eller om samma resultat uppnås om 
samma mätinstrument används i återkommande tester (Kvale 1983). I detta examensarbete 
har författarna varit mätinstrument och som nämnts tidigare var de inledande kunskaperna 
av produktutveckling på en teoretisk nivå. Allt eftersom undersökningen genomförts har 
författarnas praktiska erfarenhet av produktutveckling ökat och därmed givit en större 
förståelse för ämnet. Mätinstrumenten kan sägas ha blivit bättre efter mätningen och det är 
därför osäkert om samma resultat skulle uppnås om författarna skulle göra undersökningen 
en gång till.  

En skillnad skulle vara att intervjuerna blev mer effektiva genom förbättrad 
intervjuteknik och därmed ge mer insikt om förhållandena på företaget. Den ökade 
förståelsen för produktutveckling skulle rimligtvis även resultera i en ännu tydligare analys 
av intervjumaterialet. 
 
Inom reliabilitetsbegreppet anser författarna att frågan om examensarbetets 
generaliserbarhet ska inrymmas. Slutsatserna baseras på den analys som gjorts mellan 
teorier och verklighetsbeskrivning. De teorier som detta arbete bygger på gäller även för 
andra situationer än den som beskrivs på detta företag. Verklighetsbeskrivningen stämmer 
dock sannolikt inte för något annat företag, varför analysen skulle ge ett annat utfall - och 
därmed andra slutsatser. 
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4 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogörs för den teori som av författarna anses vara relevant för uppgiften. 
Den inhämtade informationen återges här i sammanfattad form. 
 
Företag som på kort tid kan utveckla högkvalitativa produkter, har goda chanser att lyckas 
på dagens konkurrensutsatta marknad. Den erforderliga tiden att utveckla en produkt från 
idé till lansering beror på ett oräkneligt antal faktorer. Vissa faktorer är produktrelaterade, 
medan andra kan vara relaterade till organisationens effektivitet eller projektgruppens 
motivation. Att utveckla produkter är ett mycket komplext arbete där många företag insett 
nyttan med att följa en process. Dessa processer kan variera i utformning men principen är 
att de ska beskriva rutiner för arbetet. Det kan innefatta beskrivningar av vad som ska göras, 
hur det ska göras och vilka aktörer som ska delta vid vilken tidpunkt. Produktutveckling 
bedrivs av människor i samarbete; detta kräver att organisationen kan hantera samarbete 
och ledarskap på ett effektivt sätt. Efter denna introduktion följer en redogörelse över dessa 
faktorers relation till produktutveckling. 
 
4.1 Process för produktutveckling 
 
Enligt Ulrich & Eppinger (2003) kan en produktutvecklingsprocess (PU-process) enkelt 
beskrivas som en sekvens av steg som överför en uppsättning indata till en uppsättning 
utdata. En process för produktutveckling är en sekvens av steg eller aktiviteter som 
genomförs för att ta en produkt från idé till verklighet. Den generella PU-processen består 
av sex faser: 

 

Figur 2. Den generella PU-processen (Ulrich & Eppinger, 2003) 
 
I varje fas görs en mängd olika aktiviteter inom många kompetensområden. Här följer en 
översiktlig beskrivning av processen. Notera att avsikten är att förklara kortfattat och inte 
att återge någon fullständig bild. 
Planering 
Innan projektet formellt startas, planerar ledningen för vilken typ av produkt som ska 
utvecklas. Både tekniska och marknadsmässiga aspekter beaktas som resulterar i en 
projektbeskrivning. 
Konceptutveckling 
Projektet startas formellt och resurser tillsätts. Informationen från den föregående 
planeringsfasen bearbetas och ytterligare information om kundernas behov inhämtas. 
Därefter arbetas koncept fram inom de givna ramarna. Ett koncept är en beskrivning av 
produktens form och funktionalitet, som efter konceptval återges i en kravspecifikation.  
Systemdesign 
Produktens arkitektur definieras och delas in i delsystem och komponenter. 
Detaljkonstruktion 
Komponenter konstrueras och produktionsunderlag tas fram. 
Testning och konstruktionsförfining 
Prototyper testas och vidareutvecklas i strävan att uppnå kundernas krav. 
Produktionsstart 

Projektplanering Koncept - 
utveckling Systemdesign Detalj-

konstruktion
Testning och 
konstr.förfining Produktions-

förberedelser

Godkännande
av projekt Granskning 

av koncept
Granskning 
av systemkrav

Granskning 
av konstruktion 

Produktions-
godkännande
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Personal och system trimmas in för att produktionen ska fungera smidigt. (Ulrich & 
Eppinger, 2003) 
 
4.1.1 Fördelar med att följa en PU-process 
Ulrich & Eppinger (2003), anger fem orsaker till varför företag bör följa en process i 
produktutvecklingen: 
• Kvalitetsförsäkran: En PU-process består av olika faser och kontrollpunkter (eller 

”checkpoints”), som om de är klokt utformade, gör att kvaliteten kan verifieras 
kontinuerligt under produktframtagningen 

• Koordination: En tydlig process fungerar som en övergripande plan som definierar varje 
projektmedlems roll, när personens insats behövs, och vem personen behöver interagera 
med 

• Planering: En utvecklingsprocess innehåller naturliga milstolpar som motsvarar 
slutförandet av varje fas. Den kronologiska placeringen av dessa milstolpar förankrar 
tidplanen för hela projektet. 

• Ledning: En PU-process kan användas för att värdera prestationen under pågående 
projekt. Jämförelser mellan aktuella skeenden och den uppsatta processen kan hjälpa 
ledaren att identifiera problem. 

• Förbättringar: Dokumentationen av ett företags utvecklingsprocess kan hjälpa till att 
identifiera möjligheter till förbättringar 

 
Forskning har visat att företag som implementerat en PU-process, där det är tydligt 
formulerat vad var och en ska göra, visar större framgång i sina nyutvecklade produkter. De 
som följer fullständiga processer visar nämligen upp bättre resultat än andra som saknar en 
process, eller inte följer den process de har. Företag som inte prioriterar sin process, eller 
”gör som vi alltid gjort”, löper större risk att misslyckas. (Griffin & Hauser, 1996) 
 
4.1.2 Fördelar med en flexibel PU-process 
Olika projekt inom ett företag varierar ofta i omfattning. Det ideala företaget har en 
anpassningsbar organisation som beroende på projektets storlek kan anamma det mest 
lämpliga arbetssättet. Företag som har en strikt PU-process, anpassar den ofta efter deras 
mest komplexa projekt, vilket kan ha negativ påverkan på mindre projekt. (Smith & 
Reinertsen, 1992) Små projekt kan sannolikt genomföras betydligt snabbare om processen 
är flexibel (Cooper, 1999). 
 
Pilemalm (2002) sammanfattar sex punkter som en PU-process för bör innehålla, i 
synnerhet för små- och medelstora företag: 
1) En systematisk struktur innehållande alla behövliga steg 
2) Leveransen från varje fas 
3) Tydliga rutiner för när ledningen behöver sätta in förbättringar 
4) PU-processen ska vara anpassningsbar efter företaget och projektet 
5) Användbar till många olika projekttyper 
6) Rutiner för medlemmars närvaro vid vissa utvecklingssteg ska framgå 
Enligt punkt 4 och 5 föreslår alltså Pilemalm, i enlighet med tidigare nämnda författare, att 
PU-processen ska vara anpassningsbar efter både företaget och projektet. Dessutom ska den 
vara användbar till många olika projekttyper. 
 
4.1.3 Milstolpar för styrning 
Projekt gynnas av milstolpar i PU-processen, som aktivitetsplaneringen kan förankras i. 
Exempel på milstolpar kan vara konstruktionsgenomgångar, prototypframtagning eller 
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mässor. Vanligtvis brukar samtliga i projektet leverera något till dessa milstolpar, vilket 
främjar integration och sporrar gruppen att klara delmål på vägen mot slutmålet. (Ulrich & 
Eppinger, 2003) 
 
Hämmande milstolpar 
Vissa milstolpar är dock inte att föredra. Två forskare nämner ett exempel där företaget 
Siemens, i jakten på att reducera ledtid, tagit bort sina milstolpar eftersom de orsakade 
köbildning i utvecklingsprocessen. Milstolparna fungerade nämligen som en beslutspunkt 
där gruppen fick grönt eller rött ljus. När projektgruppen slutfört arbetsuppgifterna fram till 
en sådan beslutspunkt, fick de vänta på styrgruppens klartecken för att fortsätta, vilket ej var 
tidseffektivt. (Pichler & Smith, 2004) 
 
4.2 De tidiga faserna av projekt 
 
En stor del av forskningen inom produktutveckling förespråkar något som kallas framtunga 
aktiviteter. I korthet innebär det att företaget satsar resurser och tid i de inledande faserna av 
utvecklingsprojekt, för att identifiera och undanröja så många risker som möjligt. (Cooper, 
1999)  

Om inte tillräckliga resurser läggs på det framtunga arbetet ökar sannolikheten att 
projektet tvingas till omfattande konstruktionsändringar i slutet av projektet. Ändringsarbete 
är tidsödande, kostsamt, och kräver resurser från andra pågående projekt på företaget. Om 
denna förflyttning av resurser är tillräckligt omfattande, kan det leda till brister i det 
framtunga arbetet i andra, samtidigt pågående projekt. Sannolikt leder detta till ovanligt 
många problem i det ”lidande” projektets sena fas, vilket kommer kräva ännu större resurser 
från andra projekt. Därmed har företaget hamnat i en ond spiral som gör 
produktutvecklingen mindre och mindre effektiv. (Repenning, 2001) 

Enligt samma princip finns även en positiv spiral. Genom att undanröja problem redan i 
projektens tidiga faser, uppstår färre fel nedströms, som därmed kräver mindre resurser. De 
resurser som då frigörs kan istället användas till konceptutveckling och framtungt arbete, 
vilket i sin tur leder till att företaget kontinuerligt kan leverera högkvalitativa produkter. 
(Repenning, 2001)  
                                                                                                                         
4.2.1 Aktiviteter i projektets första fas 
När projektet startar är det viktigt att projektmedlemmar från samtliga discipliner är 
närvarande. Detta för att gruppen ska dra full nytta av all kompetens. (Adamsson, 2005) 
Forskning visar att ett ordentligt förarbete av hela projektgruppen starkt påverkar den nya 
produktens framgång både kvalitetsmässigt och affärsmässigt (Smith, 1998). Ett aktivt 
deltagande från projektgruppen i projektets inledande fas, är alltså en viktig faktor för ett 
lyckat projekt. Detta höjer motivationen, skapar ett ägandeskap till produkten, och ökar 
viljan att uppnå de ställda kraven. (Bonner, J.M. et al, 2002) 
 
Smith (1998) presenterar sex aktiviteter som projektgruppen alltid bör genomföra under den 
så viktiga första fasen i projektet: 
1) Ledningen förmedlar tydligt projektets mål och gruppen bör ta till sig detta genom att 

utforma beslutsregler baserade på ledningens prioritering mellan målkriterierna 
2) Projektgruppen behöver själva diskutera igenom sitt arbetssätt och tidigt undanröja 

eventuella oklarheter 
3) Gemensamt sätta upp nödvändig infrastruktur för projektet och installera sig 
4) Skapa en ekonomisk modell för projektet, om inte en sådan redan gjorts. I annat fall kan 

den befintliga modellen behöva preciseras. 
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5) Arbeta fram en kravspecifikation och tidplan. Detta kan även involvera kundbesök och 
andra typer av informationskällor. Kravarbetet kan ta allt ifrån ett par dagar upp till flera 
veckor. Det är en mycket viktig aktivitet eftersom gruppens deltagande skapar ett 
ägandeskap till tidplanen och kravspecifikationen. 

6) Slutligen bör gruppen göra en riskanalys 
 
Målkriterier för projekt 
Smith (1998) nämner fyra viktiga kriterier som påverkar förtjänsten av en produkt, enligt 
figur 3. Genom att göra rätt kompromisser och prioriteringar mellan dessa kriterier kan 
vinsten av ett projekt maximeras. Ett lämpligt verktyg för att åstadkomma detta är en 
ekonomisk modell som klargör vilken prioritering som ger störst vinst över produktens 
livscykel. En sådan modell bör alltid göras tidigt, innan projektet startas, av en 
tvärfunktionell grupp eftersom den kräver information från många olika håll. Utifrån 
prioriteringen bör sedan beslutsregler upprättas, så att de tusentals vägval som 
projektgruppen sedan ska göra, kan ske på ett snabbt och bra sätt. Om ledningen inte har 
stakat ut en sådan tydlig strategi för projektet leder detta sannolikt till förseningar och 
omarbetningar. Mot den bakgrunden måste företag noggrant välja vilka projekt som ska 
köras snabbt, då olika projekt gynnas av olika fokusering. Snabbhet är inget självändamål, 
men ett objekt för att tjäna mer pengar. Frågan är därför om det är snabbhet eller något 
annat som leder till högre förtjänst. (Smith, 1998) 
 

Lanseringsdatum Produktkostnad

Produktprestanda Utvecklingskostnad

 
Figur 3. De fyra målkriterierna som varje projekt behöver prioritera mellan (Smith, 1998) 

 
Det gamla synsättet, att snabb produktutveckling innebär högre kostnader och att kvaliteten 
inte kan garanteras, är föråldrat, för på dagens marknad krävs snabb produktutveckling utan 
att försämra kvaliteten eller höja priset (Katz, 1997, s 487-488).          
 
Kravhantering 
En starkt bidragande faktor till misslyckad nyutveckling och försenade utvecklingsprojekt 
är svårigheter med att bestämma kraven på produkten innan utvecklingen börjar. Att 
definiera produktens målmarknad, produktfördelar och positionering, produktkrav, 
egenskaper och specifikationer bör alltid göras innan konstruktionsarbetet startas (Cooper, 
1999).  
 
Ett minimikrav är att representanter från FoU-, marknad- och produktionsavdelningen 
deltar gemensamt i kravhanteringen. Beroende på produkten och marknaden så kan det vara 
gynnsamt att andra avdelningar som inköp, testning eller customer support också deltar. 
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Samarbete med kravspecifikationen innebär dock inte att en avdelning skriver den, och 
sedan skickar den till en annan avdelning för godkännande. Att gemensamt skriva 
kravspecifikationen handlar om mer än att producera själva dokumentet. Det fungerar som 
en ”kick-off” för projektet och skapar en gemensam syn i gruppen och får personerna att 
känna delaktighet, vilket är viktiga förberedelser för ett lyckat projekt. (Smith, 1998) 
 
Det är tyvärr ganska vanligt förekommande att företag snabbt försöker få kravhanteringen 
överstökad, genom att ha så lite diskussion och inblandning som möjligt. Att arbeta på det 
sättet innebär dock bara att problemen skjuts på framtiden vilket får negativa konsekvenser. 
Om kraven ändras senare i projektet blir omarbetningar mycket tidskrävande och 
organisationen fientligt inställd till förändringar. Detta leder till produkter med längre 
ledtider som inte avspeglar kundens krav. (Smith, 1998) 

Behov av kravhanteringsprocess 
Forskning visar att konstruktörers behov av information i kravhanteringen, sällan uppfylls 
av den formella och kommersiella information som marknadsavdelningen och 
produktchefer tillhandahåller (Bailette & Litva, 1995; Kauppinen et al, 2002). För att fylla 
behovet behöver konstruktörerna själva införskaffa information om kunden. Detta kan 
exempelvis göras genom kundbesök, användarstudier, ”benchmarking” mot andra 
produkter/funktioner, validering av testmodeller, analys av abstraktioner i ledningens 
formella kundkrav samt analys av eventuella motstridigheter i dessa krav. Ett systematiskt 
arbetssätt som stödjer konstruktörernas informationsinsamling om kundkrav bör byggas in i 
PU-processen. (Bailette & Litva, 1995)  
 
Kauppinen et al (2002) studerade några företag där kravhanteringen var mycket 
individberoende, och konstaterade då att kvaliteten och utformningen av kraven varierade 
mycket mellan olika projekt. Företag som använde kravhanteringsprocesser uppvisade dock 
inga sådana svagheter. 

Information från användare och kunder 
För att erhålla tillräcklig information vid kravhanteringen bör ingenjörerna besöka 
användare av produkten. Eftersom de mest kritiska besluten fattas i den inledande delen av 
projekten, innan något har konstruerats, är det mycket viktigt att ingenjörerna redan då 
tillbringar tid ute hos användarna. Ingenjörer som diskuterar hur de tror att användaren 
tycker och tänker om olika lösningar, slösar med värdefull tid, när det faktiskt finns 
användare att besöka. Om produkten inte konstrueras enligt hur användaren och kunden vill 
ha den, måste den omkonstrueras senare, vilket försenar projektet. (Smith, 1998)  

Användare har dock ofta svårt att uttrycka sina behov och därför är det viktigt att 
komplettera intervjuer med att studera dem i sin naturliga arbetsmiljö. Genom att studera 
kunderna kan många upptäckter av nya behov och idéer till framtida produkter göras. 
(Kauppinen et al, 2002)  

En ganska vanlig fallgrop är dock antagandet att ingenjörerna själva kan agera 
användare vid utvärdering, men det är vanskligt då användarna ofta ser produkterna på ett 
helt annat sätt än ingenjörer (Smith, 1998). Vidare påtalar Smith betydelsen av att 
ingenjörerna ges möjlighet till direktkontakt med kunder genom hela projektet, för att 
underlätta beslutsfattande och undvika missförstånd. 

Kravspecifikationens innehåll 
Smith (1998) presenterar en checklista över vad en kravspecifikation bör innehålla: 
• Relationer till andra av företagets produkter; föregångare, nuvarande, framtida 
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• Potential för vidareutveckling eller modifieringar 
• Produktens fysiska användningsmiljö 
• Patentintrång/skydd 
• Säkerhet och ansvar 
• Kvalitet och tillförlitlighet 
• Ergonomi 
• Användarnas färdigheter 
• Montering 
• Paketering och distribution 
• Dokumentation, träning, service och underhåll 
• Nödvändig tillbehörsutrustning 
 
Riskhantering 
Riskhantering handlar om att identifiera, uppskatta och kontrollera osäkerheter som kan 
resultera i förseningar, prestandaproblem, överskriden budget eller andra oönskade 
konsekvenser. Det är viktigt att riskhantering integreras i alla projekt - så tidigt som möjligt. 
Målet med riskhanteringen är att säkerställa leveransen av en produkt som uppfyller 
kundens krav, inom utsatt tid och budget. Riskhanteringen omfattar både produkten och 
processer. Utmaningen inom riskhantering är att uppnå den rätta balansen mellan risk och 
vinst. En viss risk kan nämligen vara acceptabel om den kan motiveras med att leda till en 
bra vinst. Därför handlar inte riskhantering om att undanröja alla risker, utan om att hantera 
riskerna rätt. (INCOSE, 2004)  
 
En vanlig metod att hantera tekniska risker är FMEA – failure mode and effect analysis. Det 
är ett verktyg för att systematiskt identifiera en konstruktions möjliga brister, deras orsaker 
och konsekvenser. Det finns två typer av FMEA; system- och konstruktions-FMEA. En 
system-FMEA utförs tidigt i projekt, efter att kravspecifikationen har skrivits. Syftet är att 
tidigt försöka identifiera eventuella brister. Tidigt identifierade brister är mindre kostsamma 
att åtgärda än brister som upptäcks sent i projekt. En konstruktions-FMEA görs mot slutet 
av konstruktionsfasen, när det fortfarande är relativt billigt och tidseffektivt att göra 
ändringar. FMEA bör utföras av en grupp medarbetare, där alla måste vara väl insatta i 
produkten, så att resultatet blir så korrekt som möjligt. Nyckeln för att lyckas är 
engagemang och att nå en gemensam acceptans för förändring. (Johansson, 2003) 
 
4.2.2 Projektets andra fas - Systemdesign 
Fasen med systemdesign är enligt Ulrich & Eppinger (2003) den del av utvecklingsarbetet 
som har störst inverkan på kommande utvecklingsaktiviteter, tillverkning och 
marknadsföring. Eftersom systemdesign är så viktigt för framgången av utvecklingsarbetet 
bör hela den tvärfunktionella gruppen medverka i denna fas. Följande fem steg beskriver 
arbetet med att göra en systemdesign: 
 
1) Skapa en schematisk bild av produkten 
Beskriv med ord de viktigaste funktionerna samt kritiska fysiska komponenter. Beskriv 
även flöden av energi, material och data mellan komponenterna. Projektgruppen kan ta fram 
flera alternativ och utvärdera dessa.  
 
2) Skapa byggblock av komponenter  
Bind ihop schematiska komponenter till byggblock. Sträva efter att samtliga komponenter 
inom ett block ska falla inom en av kategorierna: 
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• Har gemensam funktionalitet 
• Är anpassade till konstruktion hos underleverantör 
• Är förändringsbenägna 
• Varierar beroende på vilket land produkten säljs till  
 
3) Skapa en geometrisk struktur 
Undersök om de tidigare framtagna byggblocken passar ihop genom att använda penna och 
papper, datorsimulering och prototyper i konstmaterial. I detta steg kan det vara lämpligt att 
nyttja en industridesigner för att få information om till exempel ergonomi. Förfarandet är 
iterativt så om bitarna ej passar ihop görs steg två om.  
 
4) Identifiera interaktion mellan byggblocken  
Analysera vilka fundamentala och oönskade interaktioner som kommer att finnas. 
Värmeavgivning och vibrationer är exempel på oönskade interaktioner som måste beaktas i 
arbetet. Fundamentala gränssnitt är dataöverföring eller materialförflyttning. Sammanställ 
byggblockens gränssnitt mot varandra i en schematisk bild.  
 
5) Specificera varje byggblocks arkitektur  
Iterera de fyra stegen som beskrivits tidigare för varje block och definiera mer detaljerat 
flöden av material, data och energi. 
   
4.3 Mjukvaruutveckling 
 
Med mjukvaruutveckling avses den del i företags utvecklingsprocesser som hanterar 
aktiviteter relaterade till datorprogrammering och mikrodatorprogrammering. Trenden inom 
produktutveckling går mot en ökad andel mjukvara i de framtagna produkterna. Dagens 
produkter erbjuder kunderna nya tekniska lösningar i och med att mekanik, elektronik och 
mjukvara integreras i en produkt. Detta medför ändrade förutsättningar för synen på 
produktutveckling. (Adamsson 2005) 
 
En studie av Karlsson & Lovén (2003), inriktad på traditionellt mekaniska företag som 
implementerat mjukvara i sina produkter, avslöjade problem med integrationen mellan 
hård- och mjukvara. I företag där utvecklingen av mjukvara fungerade som en stödfunktion 
till den högre prioriterade hårdvaruutvecklingen, fanns ofta problem med 
produktrealiseringsprocessen och resursallokeringen till projekten.  
 
4.3.1 Integrationsfaktorer 
Adamsson (2005) påvisar behovet av att uppmärksamma integrationsfaktorer i 
produktutvecklingsarbete. Exempel på konkreta integrationsfaktorer är att: 
• Tillsätta tillräckligt datorstöd (exempelvis CAD-verktyg) 
• Definiera klara ansvarsområden  
• Formulera en planering för vem som ska göra vad och i vilken ordning 
• Träna personal från olika funktioner i att samarbeta  
• Förstå hur den utvecklade produktens tekniska komplexitet styr kommunikationen 

mellan olika discipliner  
Genom att investera resurser tidigt i projekten främjas informationsutbyte vilket leder till 
ökad integration och mindre risk att mjuk- och hårdvaruutveckling hamnar i otakt. 
(Karlsson & Lovén, 2003) 
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4.3.2 Personliga egenskaper hos mjukvaruutvecklare 
Mjukvaruutvecklarnas personliga egenskaper har en stark inverkan på utvecklingstiden. 
Rauscher & Smith (1995) anser att företagsledningen därför bör investera mer i att förbättra 
deras kunskaper i till exempel programmeringsspråk, erfarenhet av applikationer samt 
rutiner för att skriva och kompilera kod.  
 
4.3.3 Strukturerad mjukvaruutveckling 
Rauscher & Smith nämner två vanligt förekommande problem inom mjukvaruutveckling. 
För det första har många programmerare för bråttom med att börja kodningen av 
programmet, vilket sedan kräver omfattande felsökning tills det fungerar korrekt. Det andra 
problemet uppstår när flera programmerares olika delar ska sättas samman. Detta har också 
visat sig kunna leda till tidsödande felsökningar och omarbetningar. Problemen kan 
avhjälpas om ”team” av mjukvaruutvecklare - tidigt i projektet - lägger mycket tid och kraft 
i att ta reda på vad systemet ska göra. En kravspecifikation som är så noggrann som möjligt 
bör göras samt en systemdesign som tydligt delar in kraven i byggblock eller moduler. 
(Rauscher & Smith, 1995) 
 
En bra strategi är att bryta ned den övergripande uppgiften i mindre verifierbara block. 
Arbetet med varje block kan pågå i cirka 2–4 veckor och avklarade block rapporteras sedan 
till ledningen för projektet. På detta sätt kan också statusen för progressen avläsas. 
Modulerna bör vara så oberoende av varandra som möjligt för att motverka systembuggar 
senare i utvecklingen. En tydlig programstruktur underlättar även för andra programmerare 
att sätta sig in i koden. Även testningen av mjukvaran gynnas om varje modul är 
självständig, eftersom testningen då kan göras på ett mer effektivt sätt. En ytterligare fördel 
med modultänkandet är att vissa moduler kan sparas och återanvändas i kommande projekt, 
vilket då medför kortare utvecklingstider. (Rauscher & Smith, 1995) 
 
4.3.4 Processmognad i mjukvaruutveckling 
Paulk et al (1993) kategoriserar vad som kännetecknar mognadsgraden i 
mjukvaruprocesser. 
 
En mogen mjukvaruprocess har följande karaktäristik: 
• Mjukvaruprocessen kommuniceras korrekt till utvecklare och nyanställda 
• Processerna är beskriva på ett relevant sätt som verkligen beskriver hur arbetet går till 
• Roller och ansvarsområden är tydligt definierade i projektgruppen och i organisationen 
• Chefer övervakar kundtillfredställelse och produktkvalitet 
• Aktiviteter följs för att medarbetare förstår värdet av att göra det 

 
En omogen mjukvaruprocess har följande karaktäristik: 
• Mjukvaruprocessen improviseras under projektets gång 
• Om en process finns dokumenterad används den inte fullt ut i arbetet och uppföljning 

sker sporadiskt 
• Chefer löser kriser snarare än förebygger dem 
• Tidplaner och budget överskrids regelmässigt på grund av orealistiska antaganden om 

tid och kostnad 
• Snävt satta tidplaner inverkar på funktionalitet och produktkvalitet 
• Aktiviteter som granskning och testning minimeras eller elimineras om förseningar 

uppstår 
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Resultatet av en studie bland 30 mjukvaruprojekt säger att en ökad processmognad - den 
grad företaget investerar i förbättringar av mjukvaruutvecklingprocessen - ger högre 
produktkvalitet men att processen också kräver en större ansträngning vilket ger längre 
ledtid. Den ökade produktkvaliteten genererar dock så stora vinster i minskad felsökning 
och buggrättning vilket leder till en nettoeffekt av minskad ledtid. Studiens slutsats blev 
alltså att investering i processmognad ger positiva effekter på både produktkvalitet och 
ledtid. Noterbart är att de undersökta projekten var av stor omfattning och det är osäkert 
huruvida sambanden gäller för mindre projekt. Vidare bör påpekas att de studerade 
projekten endast berörde mjukvaruapplikationer och inte ”embedded software”-produkter. 
(Harter et al, 2000) 
 
CMM – en metod att mäta processmognad 
Processmognaden kan mätas med en kommersiellt framtagen och vitt spriden produkt som 
heter Capability Maturity Model (CMM). Den är ett ramverk tänkt att guida chefer för att 
stegvis förädla och effektivisera sin mjukvaruutvecklingsprocess. Modellen är uppbyggd i 
fem nivåer där varje nivå innehåller ett antal nyckelområden som måste vara uppfyllda, se 
bilaga 2. Genom att fokusera förbättringsarbetet på de nyckelområden som ter sig svaga, 
kan en högre processmognad nås. Arbetet med att förändra processer är dock tidskrävande 
och erfordrar ofta förändringar av kulturen, något som kan ta många år. (Paulk et al, 1993)  
 
4.4 Projektstyrning 
 
Projektstyrning handlar om hur ledningen skapar rätt förutsättningar för att projekt ska 
lyckas. I detta avsnitt behandlas planering av projekt, allokering av resurser, kontroll av 
arbetet, uppföljning och utvärdering samt projektledarens betydelse för projekt. 
 
En anledning till misslyckade projekt är att företag driver för många projekt utan tillräckliga 
resurser (Cooper, 1999). Genom att överbelasta organisationen med projekt kan 
företagsledningen drastiskt minska prestationsförmågan hos organisationen under lång tid 
framöver (Repenning, 2001). När för många projekt pågår samtidigt, sprids kompetensen ut 
vilket kan orsaka köbildning och flaskhalsar i processerna, med förlängda projekttider som 
följd. Företagets strategi för utveckling av nya produkter och önskvärda kvalitetsmål, måste 
därför beaktas vid resursallokeringen till projekten. Utan tillräckliga resurser har projekt 
dåliga förutsättningar att lyckas. (Cooper, 1999)  
 
Rätt balans mellan styrning från ledningen och ansvar i projektgruppen är också viktigt för 
att lyckas med produktutvecklingen. En omfattande kontroll av processer i projektgruppens 
arbete är direkt kontraproduktivt. Övergripande styrning och kontroll kan vara bra, men 
detaljerad styrning av gruppens specifika aktiviteter hämmar kreativitet, ansvar och 
motivation, vilket leder till nedsatt prestationsförmåga. (Bonner J.M. et al, 2002) 
  
4.4.1 Utvärdering av projekt 
En förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt framtungt arbete är att kunna dra lärdom 
från tidigare projekt. Många företag upplever nämligen att samma problem återkommer i 
projekt efter projekt. Ett bra informationsflöde mellan projekt skapar lärande i 
organisationen som motverkar att samma misstag upprepas; vilket leder till färre problem 
att lösa. (Thomke & Fujimoto, 2000) 
 
En metod för lärande i organisationen är att upprätta ett dokument innehållande produkt- 
och processproblem, som sedan förs vidare till kommande projekt, för att deltagarna ska 
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undvika att upprepa felen. Ett exempel är Toyota, där en av förändringarna i ett 
åtgärdsprogram var att skapa ett bättre lärande från tidigare projekt. Resultatet blev att 
många fler problem kunde lösas tidigt i projekten. Skillnaden mellan det första och det 
tredje förbättringsprojektet uppvisade en förbättring på ungefär 30-40 %. Pichler et al 
(2004) och Thomke et al (2000) betonar även de vikten av att dra lärdom från tidigare 
projekt för att uppnå varaktiga förbättringar av produktutvecklingsprocessen. 
 
4.4.2 Projektledarens roll 
En kompetent projektledare är den viktigaste faktorn för att snabbt få en produkt till 
marknaden (Smith, 1990). Griffin & Hauser (1996) menar till och med att en sådan person 
kan ersätta en formell PU-process. Eftersom denna roll är så central och viktig, bör 
projektledaren ägna hela sin tid åt denna roll och inte dela den med andra ansvar och 
åtaganden (Smith, 1990). Det behöver nödvändigtvis inte vara en viss funktion i företaget 
som sköter projektledarrollen; det är en alldeles för viktig roll för att inte låta de för 
uppdraget bäst lämpade personerna sköta jobbet (Cooper, 1999; Smith, 1990).  
 
För att projektgruppen ska kunna arbeta effektivt krävs att projektledarens befogenheter 
överstiger funktionschefernas; en s.k.”heavyweight team structure” (Smith, 1990). En sådan 
struktur ger projektledaren ansvar och kontroll över alla medlemmar i gruppen och det 
arbete som utförs (Karlsson & Åhlstöm, 1996). 
  
4.5 Organisationsformer 
 
Det finns i huvudsak tre olika organisationstyper; funktions-, projekt-, och 
matrisorganisation. I en funktionsorganisation, även kallad linjeorganisation, är personalen 
uppdelad i sina respektive specialistområden. Det innebär att alla personer inom en funktion 
utför liknande arbetsuppgifter, se figur 4. Funktionsorganisationen är den traditionella 
ledningsformen för organisationer och arbetsuppgifterna är ofta återkommande och pågår 
under en längre tid utan någon tydlig målfokusering. Typiskt för en sådan organisation är 
att varje anställd endast har en överordnad.  

Projektorganisationen är en temporär organisation sammansatt under en begränsad tid, 
ofta bestående av personer från olika avdelningar och med helt olika kompetenser. De är 
ofta stabila organisationer eftersom de bygger på tydliga målfokuseringar. Personerna i 
projektorganisationen rapporterar vanligen till projektledaren och inte till chefen för deras 
funktion där de normalt är hemmahörande, se figur 4. 

 

 
Figur  4. Funktionsorganisation till vänster,  projektorganisation till höger (Ulrich & 

Eppinger 2003) 
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En matrisorganisation är en hybrid av en funktions- och en projektorganisation. Samtidigt 
som personalen deltar i projektarbete tillhör de sin funktion. Matrisorganisationen kan 
fungera väldigt olika beroende på hur prioritering görs mellan funktionsarbete och 
projektarbete.  

Tidigare arbetade många företag i funktionsorganisationer men allt fler har upptäckt 
fördelarna med en mer projektanpassad organisation. (Smith, 1998) Mot den bakgrunden 
beskrivs endast matris- och projektorganisationer nedan. 
 
4.5.1 Matrisorganisationer 
En stor empirisk studie visar att produktutveckling lyckas betydligt bättre i 
matrisorganisationer än i funktionsorganisationer. Anledningen är att matrisorganisationer 
minskar olikheter mellan avdelningars ansvarsområden och ökar mängden tillgänglig 
information, samt stödjer processer som leder till att aktiviteter blir slutförda. Problemet i 
matrisorganisationer är svårigheter med att balansera tidfördelningen mellan 
funktionsarbete och projektarbete. Om balansen inte upprätthålls på ett stabilt sätt finns risk 
att organisationen ej fungerar i enlighet med dess avsikt. (Griffin & Hauser, 1996) 
 

 
Figur  5. Projektfokuserad eller så kallad ”lightweight”-matrisorganisation till vänster och 

funktionsfokuserad, ”heavyweight”- matrisorganisation till höger (Ulrich & Eppinger 
2003) 

 
Beroende på hur prioritering sker mellan funktionsarbete och projektarbete kan 
matrisorganisationer delas upp i ”lightweight” och ”heavyweight”, se figur 5. I en 
”lightweight-matris” har funktionscheferna befogenheter som överstiger projektledarens, 
medan det i en ”heavyweight” är tvärtom. En ”lightweight-matris” kan vara farligt för 
projekt eftersom projektledaren då har ansvaret men saknar tillräckliga befogenheter. 
Projektledaren är ansvarig och har ofta insikt i om exempelvis tidplanen inte efterföljs eller 
om budgeten överskrids, men saknar ofta mandat att vidta åtgärder. Beslutsfattandet har 
därmed stora likheter med en funktionsorganisation; att det går långsamt. Många företag 
med en ”lightweight-matris” har tidigare arbetat enligt en funktionsorganisation, men gjort 
förändringar för att erhålla en mer utpräglad ”team-approach”. Att övergå till en 
”lightweight-matris” lurar dock bara företaget att de skapat fungerande projektgrupper, när 
de egentligen bara åstadkommit mer byråkrati. Forskning har visat att i matrisorganisationer 
är projektledning med tungt ansvar därför att föredra, alltså en ”heavyweight-matris”. 
(Smith, 1998) 
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4.5.2 Projektorganisationer 
Projektorganisationer leder till bättre FoU-prestationer för korta projekt och i projekt där 
tekniken inte förändras alltför snabbt. Projektformen maximerar nämligen koordination 
mellan avdelningar och fokuserar hela gruppen mot ett tydligt mål. Nackdelen är att 
personer kan tappa sin spetskompetens då interaktionen med kollegor inom samma disciplin 
minskar. (Griffin & Hauser, 1996) 
 
4.6 Tvärfunktionellt arbete 
 
Förseningar i projekt kan sällan härledas till FoU-avdelningen allena. Det har visat sig att 
det ofta är vid samarbete mellan olika avdelningar som förseningar uppstår (Pichler & 
Smith, 2004). Trots det så koncentrerar många företag förbättringsarbetet endast på FoU-
avdelningen. Visst kan högre effektivitet uppnås genom att exempelvis införa lämpliga 
CAD-system och FMEA-verktyg, men faktum är att de stora förbättringarna görs i 
tvärfunktionella områden. Det som ger störst förbättring av ledtider är att gemensamt arbeta 
fram kravspecifikationer, jobba integrerat i projektets inledande osäkra fas och att förbättra 
gränssnittet mot tillverkningen. (Smith, 1999) 
 
4.6.1 Barriärer för samarbete 
Song et al (1997) och Griffin & Hauser (1996) anger tre faktorer som hindrar 
tvärfunktionellt samarbete: 
• Personliga skillnader mellan människor på olika avdelningar  
Marknads- och FoU-personal har ofta olika bakgrund och skolning. Marknadspersonal 
kommer vanligtvis från ekonomiutbildningar medan FoU-personal kommer från ingenjörs- 
och forskningsskolor, vilket innebär att de är vana vid olika typer av problem. Det kan 
också finnas skillnader i tidsuppfattning, där personer på marknadsavdelningen tycks ha en 
tendens att underskatta tidsåtgången. 
• Kulturella skillnader och fördomar om den andra avdelningen  
Enligt Griffin & Hauser är fördomar om andra avdelningar det allra största hindret för 
samarbete. 
• Skillnader i språk och jargong 
Marknadspersonal pratar gärna i termer av produktfördelar medan FoU-personal hellre 
pratar om specifikationer och prestanda. Detta är en av många anledningar till att det sker 
olika tolkningar av kundkrav och tekniska lösningar mellan FoU- och marknadsavdelningar 
(Griffin & Hauser, 1996). 
 
Song et al (1997) nämner ytterligare två faktorer som har negativ påverkan på det 
tvärfunktionella arbetet: 
• Belöningssystem:  
Många belöningssystem baseras på prestationer inom en avdelning. Detta kan ger upphov 
till egenintresse bland personer från olika avdelningar. Istället borde företag mäta och 
premiera tvärfunktionella prestationer.  
• Fysiska barriärer:  
Avdelningar som är lokaliserade långt ifrån varandra uppvisar ofta mindre kommunikation 
och samarbete mellan varandra. 
 
4.6.2 Sex parametrar som påverkar tvärfunktionalitet 
Griffin & Hauser (1996) presenterar en undersökning som identifierat sex parametrar som 
påverkar integrationen mellan marknads- och FoU-personal i många företag: 
1) Lokalisering och fysiska inrättningar 
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Avdelningarna bör fysiskt vara lokaliserade i närheten av varandra då separation innebär 
mindre möjlighet till spontan kommunikation och möten, samt ökad risk för mer fördomar 
om varandra. 
2) Personalförflyttningar mellan avdelningar 
Att flytta personal mellan avdelningar river ner föreställda hinder som byggts upp och ökar 
förståelsen mellan avdelningar. Det kan skapa en bättre förståelse för orsakerna till hur 
beslut fattas, och detta är extra viktigt då det inte finns någon formell dokumentation av 
progressen i projekt. Personalförflyttningar bör dock vara tillfälliga så att inte 
spetskompetenser går förlorade.  
3) Informella sociala strukturer 
Flera forskare anser att informella kontakter kan ersätta en formell process. Många 
ingenjörer och marknadsförare hävdar att den formella processen inte är den primära källan 
för hur beslut fattas i projekt. Att utveckla ett informellt tvärfunktionellt nätverk kan leda 
till minskade upplevda barriärer, mer kommunikation, ökad koordination och 
beslutsfattande, vilket sammantaget kan leda till ökad framgång. 
4) Organisatorisk struktur 
Funktionsorganisationer hämmar integration och bör därför undvikas då de inte uppmuntrar 
och värdesätter samarbete mellan avdelningar. I sådana organisationer är information och 
beslutsfattande ofta funktionellt centraliserat, snarare än att distribueras till personer med 
kunskap att lösa tvärfunktionella problem.  
5) Incitament och belöningssystem 
Belöningssystem som premierar tvärfunktionellt samarbete kan ha en stor positiv påverkan. 
Det är dock vanligt att företag endast har belöningssystem för marknadsavdelningen vilket 
skapar splittringar och barriärer mellan avdelningarna. 
6) Formell process för styrning 
En formell process är bra ur integrationssynpunkt eftersom projekten bedrivs med 
kontinuerligt samarbete mellan avdelningar. Uppgifter planeras tvärfunktionellt för att 
minska både tekniska och marknadsmässiga osäkerheter, vilket också minskar risken för 
omarbetningar i senare faser. 
 
4.6.3 Ledningens betydelse för tvärfunktionellt arbete 
Drivkrafterna bakom tvärfunktionellt samarbete kan delas upp i interna och externa 
faktorer. De interna är metoder och processer som organisationen implementerar för att öka 
det tvärfunktionella samarbetet. Utvärderings- och belöningssystem, konfliktlösnings-
program och ledningsstöd kan vara sådana interna drivkrafter. Externa krafter är 
konkurrenters handlingar, tekniska osäkerheter och marknadsklimatet. Studier har visat att 
de interna drivkrafterna har en betydligt större påverkan på det tvärfunktionella samarbetet 
än de externa. Företag bör därför prioritera de interna mekanismerna för att främja 
samarbete. Därigenom har företagsledningen en nyckelroll genom sin möjlighet till styrning 
av arbetsrutiner och processer som kan stödja ändamålet. En konstruktiv kultur till 
tvärfunktionellt arbete kan därför skapas om ledningen har ett engagemang för detta. (Song 
et al, 1997) 
 
4.6.4 Vanliga former för samarbete 
En stor studie har visat att kommunikation och samarbete mellan avdelningar är starkt 
kopplat till lyckade projekt. Ju mer en avdelning känner sig beroende av en annan 
avdelning, desto mer interaktion och flöde av information och resurser sker mellan dem. 
Generellt ger ett stort samarbete bättre slutresultat än ett litet, men beroende på tidpunkten 
och formerna för samarbetet kan det ha olika stor påverkan. (Griffin & Hauser, 1996) 
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Det vanliga förfarandet är att samarbetet ökar i takt med att projektet passerar från sin tidiga 
konceptfas till den mer konkreta sena fasen. Senare i projektet finns ett större behov av 
informationsdelning, konstruktiv respons och koordinerande av aktiviteter mellan 
avdelningar. Forskning visar att ett tidigt och omfattande samarbete mellan marknads- och 
FoU-avdelningen har en stark positiv påverkan på slutresultatet. Samma påverkan har även 
ett tidigt samarbete mellan FoU- och produktionsavdelningen. (Griffin & Hauser, 1996) 
  
Kontraproduktivt samarbete 
Ett tidigt omfattande samarbete mellan marknads- och produktionsavdelningarna, har visat 
sig kunna ha en negativ effekt i mycket innovativa projekt, (medan det kan ha positiv effekt 
i projekt med låg innovation). I projekt med hög grad av innovation bör marknads- och 
FoU-avdelningen avgöra marknadens behov och den grundläggande tekniken utan 
produktionsavdelningens inblandning. När produktens parametrar har fastställts är det dock 
viktigt att FoU- och produktionsavdelningen etablerar ett samarbete. Anledningen är att 
projektgruppens kreativitet och konceptens flexibilitet kan bli begränsade om 
produktionsaspekterna erhåller för stor uppmärksamhet. Risken är att produkten inte blir 
tillräckligt tekniskt avancerad och att den inte motsvarar marknadens efterfrågan.  
 
Produktionsavdelningen har dock viktiga kunskaper för att lyckas väl med ett projekt, och 
bör därför alltid delta i projektgruppen. Inledningsvis bör dock deras inflytande begränsas 
för att senare i projektet bli allt större, alternativt att de inte deltar i gruppen från start utan 
först något senare. (Olson et al, 2001)  
 
4.6.5 Lämplig nivå av tvärfunktionalitet 
Samarbetet kan också bli för stort, vilket kan leda till att personer tappar sin 
spetskompetens. Den ideala situationen är då den uppnådda integrationen motsvarar det 
behov som finns. Detta behov varierar beroende på projektets fas och dess osäkerheter. 
Behovet av integration mellan FoU- och marknadsavdelningen är som störst vid de 
aktiviteter som görs tidigt i projekt: 
• Analys av kundbehov 
• Idégenerering  
• Konceptutveckling och konceptval  
• Framtagning av specifikation  
Senare i projekt har dock samarbete mellan dem mindre betydelse för slutresultatet, medan 
istället samarbete mellan FoU- och produktionsavdelningen får en allt viktigare roll. 
(Griffin & Hauser, 1996) 
 
4.6.6 Inköpsavdelningens betydelse 
 
För företag som är beroende av teknologi från underleverantörer är inköpsavdelningen 
viktig. Den bör övervaka underleverantörer på marknaden och hålla sig uppdaterad om ny 
teknologi som är på väg att utvecklas. Inköpare måste därför arbeta nära projektgrupperna 
för att få insikt om vilken teknologi företaget kan komma att behöva i framtiden. (Handfield 
et al, 1999)  

Inköpsavdelningen har även en nyckelroll i att välja ut underleverantörer till 
konstruktion av komponenter. Att välja standardkomponenter till ett företags produkter är 
ekonomisk och ger kortare leveranstider till kunder. Inköpare har större chans att göra 
strategiska val av underleverantörer om de deltar under systemdesignfasen i ett företags 
utvecklingsprojekt. I det skedet bestäms många av produktens komponenter och det är då 
inköparens kunskaper ska komma till nytta. (Ulrich & Eppinger, 2003) 
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5 Resultat 
 
Detta kapitel avser att återspegla produktutvecklingen på företaget. Informationen baseras 
på intervjuer med personer på företaget samt författarnas egna observationer. Kapitlet är 
uppdelat i huvudrubrikerna: produktutvecklingsstrategi, produktutvecklingsprocessen, 
projektets första fas, konstruktionsarbetet, riskanalys, testning, samarbetsformer och 
projektstyrning. 
 
Eftersom FoU-avdelningen är den enhet på företaget där produktutvecklingen 
huvudsakligen sker, faller det sig naturligt att studiens fokus riktas mot denna avdelning. 
Den styrs av en avdelningschef och är uppdelad i tre funktioner; mekanik, elektronik och 
PC-programmering. Varje funktion leds av en funktionschef, som tillsammans med 
avdelningschefen ingår i ”FoU-ledningsgrupp”. Personalfördelningen mellan funktionerna 
ser ut som följer: 
• Mekanik: 8 personer 
• Elektronik: 9 personer 
• PC-programmering: 4 personer 
 
Tidigare i företagets historia hade avdelningen färre anställda, där merparten bestod av 
mekanikkonstruktörer. Produktframtagningen bedrevs då på ett informellt sätt med 2-3 
personer som tillsammans utvecklade mekaniska produkter. Dagens verklighet är dock en 
annan då PC-programmering och elektronik blivit alltmer betydande i produkterna. Idag 
bedrivs arbetet i projektform med ett varierande antal personer på mellan 3-7 per projekt.  
 
Hela FoU-avdelningen är lokaliserad i en byggnad som består av två våningar med en 
trappa emellan. Personerna sitter inte i kontorslandskap utan var och en har ett eget rum 
med fönster och dörrar i glas som oftast står öppna. En del personer sitter gärna ensamma 
och löser problem vilket leder till att kunskapsutbytet då blir lågt. Viljan att hjälpa till är 
dock mycket stor på hela företaget och kollegor tar sig gärna tid att hjälpa andra om de 
frågar. 
 
Personerna på FoU-avdelningen har en ganska stor spridning i ålder och erfarenhet. Medan 
mekanikfunktionen till övervägande del består av äldre personer med stor erfarenhet och 
gedigen bakgrund i företaget, är merparten av personerna inom elektronik och PC-
programmering omkring en ålder av 30-40 år. 
  
5.1 Produktutvecklingsstrategi 
 
Företaget befinner sig på en statisk marknad där det sällan upplevs någon tidspress att vara 
snabbt ute med produkterna. I vissa fall har till och med produkter lanserats för tidigt; innan 
marknaden varit mogen. Företaget har upptäckt att det inte alltid är lönsamt att vara 
pionjärer. När det bedöms lämpligt, inväntas konkurrerande aktörer på marknaden, för att 
låta dem visa om tekniken fungerar tillräckligt bra, innan företaget vågar satsa.  
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Figur 6. Förhållandet mellan utvecklingskostnad och ledtid (Smith, 1998) 

 
FoU-chefen anser att företaget idag ligger optimalt på kurvan i figur 4 ovan. Att genomföra 
projekten på kortare tid skulle alltså kräva mer resurser, innebära högre kostnader, samt att 
andra projekt skulle bli lidande. I vissa projekt där tiden har låg prioritet, görs ibland 
tillfälliga förflyttningar av resurser till andra projekt där tiden är mer prioriterad. 
 
5.1.1 Prioritering mellan målkriterier 
När FoU-ledningen prioriterar mellan olika målkriterier inför projektstart, så är det antingen 
uppenbart vilket som är viktigast - och då finns ingen anledning att räkna på det - eller så är 
många parametrar väldigt osäkra. Att använda en ekonomisk kalkylmodell som vägvisare 
vid prioritering mellan målkriterier, skulle därför bli för osäker för att våga lita på. Istället 
görs dessa prioriteringar baserade på erfarenhet och känsla av FoU-ledningen. 
  
5.1.2 Resursallokering till projekt 
FoU-ledningen ser allokeringen av resurser som ett dilemma där många aspekter måste 
beaktas: teknisk kompetens, personlighet, ledarskap, och andra åtaganden. Ur intervjuerna 
framkom att FoU-ledningen upplever svårigheter med att ha alla projektmedlemmar 
närvarande från projektstart. Den primära anledningen är att personer blir lediga från 
föregående projekt vid olika tidpunkter. Att ha gemensam projektstart skulle därmed 
innebära att vissa personer blir sysslolösa i väntan på att samtliga personer ska bli 
tillgängliga. Det är enligt FoU-chefen inte är ett ekonomiskt hållbart alternativ. 
 
5.2 Produktutvecklingsprocessen 
 
I detta avsnitt beskrivs den arbetsgång som produktutvecklingen för närvarande följer i 
företaget. Detta innefattar till exempel processens roll, kännedom och omfattning. Utöver 
detta beskrivs också de olika faserna som projekten genomgår. Även fasen före projektstart, 
förstudien, behandlas för att ge en mer komplett bild av gränssnittet mot den första 
projektfasen. 
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5.2.1 Från idé till produkt i företaget 
Processens input är produktidéer, som kan vara mer eller mindre utvecklade och de kan 
komma från vem som helst i företaget. Lovande produktidéer görs förstudier på, innan de 
presenteras i Product Council Group (PCG), som är ett uppsamlingsforum för produktidéer. 
Där deltar representanter från flera avdelningar i företaget och har som uppgift att värdera 
och rekommendera produktidéer till Product Board, (PB). I PB sitter VD, FoU-chefen, 
ekonomichefen och marknadschefen som sedan fattar beslut om vilka produktidéer som ska 
förverkligas. Om beslut att starta projekt fattas, får FoU-ledningsgrupp i uppgift att 
verkställa detta. När projektet är slutfört lanseras produkten och projektet avslutas. 
 
Studier av projektdokument på FoU-avdelningen visar att det finns en beskrivning över hur 
projekten ska bedrivas. Ur intervjuerna framkom dock att arbetet sällan följer det 
dokumentet. FoU-ledningen anser att projektarbetet bedrivs bäst utan formella 
beskrivningar, så att projektgruppen själv ska kunna utforma sitt arbete, vilket är 
anledningen till varför det ej finns någon tydlig PU-process. För att försöka beskriva den 
verkliga arbetsgången gjordes, med intervjuerna som utgångspunkt, den modell som 
presenteras i figur 5. De tillfrågade respondenterna förmedlade dock olika versioner av hur 
PU-processen på företaget ser ut, vilket tyder på att projekten inte bedrivs på något 
konsekvent sätt. Modellen representerar därför en generaliserad beskrivning av 
projektarbetet. Med modellen som diskussionsunderlag kunde dock de oeniga 
respondenterna godkänna den här processbeskrivningen.  
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Figur 7. Generaliserad modell av företagets produktutvecklingsprocess. I modellen för 

projektets olika faser åskådliggörs även tidfördelningen för faserna relaterat till varandra. 
  

5.2.2 Kännedom om processen 
En klar majoritet av respondenterna på FoU-avdelningen säger sig ha ringa kännedom om 
processen. FoU-ledningen anser det heller ej vara nödvändigt att personalen känner till 
denna i detalj, utan det är var och ens ansvar att sätta sig in i den. FoU-ledningen anser dock 
att det är viktigt att de själva har en gemensam syn på PU-processen. De intervjuade 
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projektledarna tycker däremot att alla personer på FoU-avdelningen ska känna till denna 
väl, medan det inte är lika viktigt för personer på andra avdelningar. Flertalet respondenter - 
från andra avdelningar än FoU - säger sig ha mycket liten kunskap om PU-processen och att 
de heller inte har något större behov av att känna till den. 
 
5.2.3 Förstudien – fasen före projektstart 
Syftet med förstudien är att identifiera affärsmässiga och tekniska risker samt att på olika 
sätt undersöka om en produktidé går att realisera. Just den tekniska realiserbarheten är 
mycket central för huruvida projekt startas eller inte. FoU-ledningen startar endast projekt 
där osäkerheterna är låga. För att förvissa sig om att alla risker minimerats så utförs arbetet 
med att undanröja riskerna av ledningen själva. FoU-avdelningschef inleder oftast alla 
förstudier och bedriver dem tillsvidare, ibland används även konsulter för detta. När beslut 
om projektstart tagits i PB, övergår förstudien i en mer konkretiserande fas där 
projektledaren också deltar. Detta arbete ser väldigt olika ut beroende på projekt. 
Funktionschefer från FoU-avdelningen och produktchefer deltar också i detta arbete, men i 
regel inga projektmedlemmar.  
 
Det har under studiens gång observerats att det inte finns något formellt krav på när 
förstudien ska övergå i projekt. Förstudier kan därför variera väldigt mycket i tiden och 
pågå från en månad upp till 10 år. När FoU-ledningen anser att de affärsmässiga riskerna är 
tillräckligt låga, och det finns ett tekniskt hållbart koncept, tillsätts en projektgrupp vars 
uppgift blir att ta fram produkten enligt ledningens koncept. Beroende på hur länge 
förstudien pågått finns olika mycket information som projektledaren kan använda i 
kravhanteringen. Några respondenter upplevde det som problematiskt att information från 
förstudien om vissa detaljer kan vara tydligt preciserad, medan den i andra fall kan vara 
obefintlig. 
 
5.2.4 Projektstart och resurstillsättning 
Formellt startar projekt då FoU-ledningsgrupp utser en projektledare. Projektets resurser 
tillsätts formellt då kravspecifikationen har undertecknats av FoU-chefen och 
produktchefen. I verkligheten allokeras dock projektmedlemmar dels beroende på när de 
behövs i projektet, och dels när de blir lediga från andra projekt eller aktiviteter. FoU-
ledningen har en långtidsplanering över projekten och resurserna på avdelningen för att 
säkerställa att alla projekt har tillräckliga resurser.  
 
En typisk projektgrupp består av en mekanikkonstruktör, en elektronikkonstruktör, en 
elektronikprogrammerare och en PC-programmerare. Mekanikkonstruktören fungerar även 
som projektledare. Vanligtvis är mekanikkonstruktören - i egenskap av projektledare - först 
in i projektet, något senare ansluter elektronikkonstruktörerna, och efter ytterligare en tid 
även PC-programmeraren.  
 
5.3 Projektets första fas 
 
Figur 6 beskriver generellt hur den första fasen av projekten genomförs. Huvudsakligen 
handlar arbetet om att vidareutveckla det tekniska konceptet och att göra en 
kravspecifikation. Vid denna fas har projektgruppen i regel ej tillsatts, utan projektledaren 
utför därför större delen av arbetet på egen hand. Från intervjuer framkom att cirka 2 veckor 
av projekttiden avsätts för detta, eller motsvarande 1/40 av genomsnittstiden för ett 
utvecklingsprojekt på företaget. 
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5.3.1 Framtagning av tekniskt koncept 
När förstudien övergått till ett projekt, är projektledarens första göromål att vidareutveckla 
det tekniska konceptet. Detta koncept ska stämma överens med den preliminära 
specifikation som förstudiearbetet har levererat. Från intervjuerna framkom att det råder 
oklarheter kring projektdeltagarnas roll i utformningen av det tekniska konceptet. Flera 
projektmedarbetare sade sig i intervjuerna inte känna delaktighet i detta arbete. 
Projektledarna anser dock att de informerar sig om projektmedlemmarnas åsikter vid 
utformning av det tekniska konceptet. FoU-ledningen tror att projektmedarbetarna varken 
har viljan eller kompetensen att delta i detta arbete.  
 
5.3.2 Tidplan och budget 
När projektledaren, produktchef och FoU-chef nått en överenskommelse om produktens 
huvudfunktioner upprättas en tidplan och budget. Med utgångspunkt från det tekniska 
konceptet ombeds projektmedlemmarna uppskatta hur lång tid de behöver för att genomföra 
sina aktiviteter. Därefter diskuterar projektledaren och FoU-chefen rimligheten i dessa 
uppskattningar för att göra en korrekt bedömning. Baserat på tidplanen utformas sedan 
projektbudgeten. Eventuella justeringar sker efter känsla och erfarenhet för att få en 
rättvisande budget och tid. Tidplanen görs slutligen mer detaljerad genom att aktiviteterna 
inom varje funktionsområde planeras in. Att döma av de intervjuade projektledarnas svar, 
tycks det variera mellan olika projektledare huruvida tidplanen sedan används för att 
koordinera aktiviteter eller ej. 
 
5.3.3 Kravspecifikationens innehåll 
Granskning av kravspecifikationers innehåll visar att de följer ISO-reglerna och innehåller 
rubriker som systemöversikt, huvudfunktioner, säkerhetskrav etc. Informationen under 
varje rubrik är dock sparsam och endast vissa krav är skrivna på verifierbar form, medan 
andra är av typen ”bättre än”. Under ett antal rubriker refereras även till standarder som 
antas gälla inom företaget samt till tidigare utvecklade produkter. Flera respondenter inom 
FoU-avdelningen säger sig dock inte konkret kunna förklara vad företagsstandarden 
innebär. Enligt två respondenter är den bara ett begrepp för att konstruera i samma anda 
som tidigare produkter. 
  
Flera respondenter anser att den färdiga kravspecifikationen är otydlig, men vilken 
påverkan detta har tycks vara beroende på vilken position som tillfrågas. FoU-ledningen 
menar nämligen att syftet med att skriva en otydlig specifikation, är att projektgruppen ska 
ges utrymme att påverka genom sin kompetens. Från projektmedarbetarperspektiv upplevs 
det dock som ineffektivt att inte kunna använda specifikationen direkt i 
konstruktionsarbetet; i synnerhet inom mjukvaruutvecklingen eftersom kravspecifikationens 
information om mjukvara är i det närmaste obefintlig. 
 
5.3.4 Presentation av projektet 
När FoU-chefen och produktchefen är nöjda med de ingående produktegenskaperna 
undertecknas kravspecifikationen. Den presenteras sedan på ett stormöte i företaget; 
konstruktionsgenomgång 1, (KG 1). Dit sammankallas representanter från de flesta av 
företagets berörda avdelningar. Ur intervjuer framkom att dessa möten oftast är av 
informerande karaktär, snarare än att vara diskussionsforum. Enligt några respondenter 
delges mötesdeltagarna sällan någon förhandsinformation, vilket försvårar möjligheten att 
påverka under mötet. 
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5.3.5 Ändringar i kravspecifikationen 
Respondenterna förmedlar en mycket splittrad bild av hur ofta ändringar görs i 
kravspecifikationen. Några menar att ändringar ofta förekommer medan andra menar att det 
är mycket ovanligt. Under studiens gång har dock framkommit att formella ändringar 
mycket sällan görs. Kravspecifikationens utformning har en stor betydelse för detta. Som 
tidigare nämnts är den sällan detaljerad, vilket skapar ett stort utrymme för ändringar inom 
dess ramar. Enligt respondenter från FoU-avdelningen kommer de flesta av dessa ändringar 
från produktchefen eller produktionsavdelningen.  

 
 

Figur 8. Beskrivning av de aktiviteter som görs i projektets första fas. Arbetet bedrivs 
huvudsakligen av projektledaren som bistås av produktchefen och FoU-chefen. Fasen 
avslutas med en presentation av projektet vid ett stormöte, konstruktionsgenomgång 1. 

 
De intervjuade produktcheferna medger att de ibland kommer med ändringar under 
projektets gång, vilket flera respondenter från FoU-avdelningen anser kan vara störande. En 
av respondenterna från marknadsavdelningen sade sig också vara mycket medveten om det. 
Anledningen till att ändringar uppkommer är att han sällan har bilden av produkten helt klar 
i början, vilket gör att nya saker tillkommer eller ändras varefter bilden klarnar. En annan 
respondent från marknadsavdelningen säger sig dock ha bilden av produkten helt klar vid 
projektstart. Han menar att de eventuella ändringar som behöver göras brukar bero på att 
projektgruppen feltolkat produktchefen. 
 
5.3.6 Ingenjörernas kontakt med kunder och användare 
Ur intervjuerna på FoU-avdelningen framkom det att ingenjörernas möjligheter att kontakta 
kunder och användare, tycks variera mellan olika projekt. En projektledare berättar att 
kundbesök kan vara komplicerade i mycket konfidentiella projekt, eftersom ingen 
information om projektet får delges kunderna. Lite motsägelsefullt hade ändå kundbesök 
gjorts i just ett sådant projekt. Andra respondenter uttrycker dock att de undanbeds att 
kontakta kunder/användare för att inhämta information. Enligt dem får ingenjörerna endast 
kontakta så kallade ”kontaktkunder”, som förmedlats via produktchefen. Under projektets 
tidiga faser finns mycket sällan möjlighet till detta, då istället produktchefen företräder 
kunden och förser ingenjörerna med information. Senare i projekten, då prototyptestningen 
inleds, kan dock kommunikation med sådana kontaktkunder förekomma.  
 
Såväl personer från marknadsavdelningen som FoU-avdelningen anser att ingenjörerna 
tillbringar alldeles för lite tid ute hos användare. En respondent från PC-programmering 
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efterlyser exempelvis mer besök hos kunder för att samla in önskemål och synpunkter från 
dem som använder produkterna.   
 
5.4 Konstruktionsarbetet 
 
När kravspecifikationen har undertecknats och presenterats på KG1 startar 
konstruktionsfasen. Formellt ansluter projektmedlemmarna vid starten av denna fas, men 
som tidigare nämnts kan det förfarandet variera. Konstruktionsfasen omfattar ungefär 2/3 av 
tiden för ett normalprojekt på företaget. 
 
5.4.1 Information till projektgruppen 
Ur intervjuerna framkom att projektgruppens information både kan vara av marknadsmässig 
och teknisk karaktär. Från produktchefen - och till viss del kravspecifikationen - kan 
projektgruppen inhämta marknadsinformation. Den tekniska informationen kommer primärt 
från förstudiearbetet, där konstruerbarheten undersöks. En del teknisk information 
förekommer också i kravspecifikationen. I vidareutvecklingsprojekt, där en gammal 
produkt moderniseras, inhämtas huvuddelen av den tekniska informationen från 
dokumentation och erfarenheter rörande den befintliga produkten.  
 
Mekanisten (tillika projektledaren) deltar vanligtvis i förstudien och har därför en god 
uppfattning om produktens tänkta funktion. Som tidigare nämnts, så ansluter 
elektronikkonstruktörerna ofta en tid efter projektstarten, och har då ett behov av teknisk 
information. Vid intervjuerna framkom olika syn på hur införskaffandet av denna 
information sker. Den vanligaste informationskällan är kravspecifikationen. Några 
respondenter uttryckte dock att en funktionsspecifikation är mer behjälplig. En 
funktionsspecifikation är en nedbrytning av övergripande krav i tekniska funktioner, men 
detta är något som oregelbundet upprättas i projekten. Många gånger upplevs en otydlighet i 
de dokumenterade kraven varför diskussion inom projektgruppen fungerar som en viktig 
informationskälla. 
 
5.4.2 Mekanisk konstruktion 
Mekanikkonstruktören utgår från det koncept som tagits fram i förstudien. I detta koncept är 
ofta huvudprincipen i den mekaniska konstruktionen bestämd. Detta innebär att stora delar 
av arbetet med systemdesignen redan gjorts innan projektet startat. I vissa projekt är den 
mekaniska konstruktionen i det närmaste klar, innan de andra funktionerna knappt hunnit 
påbörja sitt arbete. 
 
Systemdesign 
Beroende på projekt och projektledare skiljer sig arbetet med systemdesign åt. Med stort 
bidrag från förstudien görs en systemkonstruktion som beskriver de större ingående delarna 
i produkten. Därefter skissas mer i detalj hur delarna sitter ihop. Normalt görs det med 
penna och papper eller genom datasimuleringar. Samtidigt eftersöks lämpliga komponenter 
för produkten.  
 
Detaljkonstruktion 
Det ofta omfattande förstudiearbetet gör att detaljkonstruktionen kan påbörjas tidigt i 
projektet. Detaljkonstruktionen av hela produkten sker genom att varje del ritas i 3D-CAD. 
Parallellt görs experimentella prototyper för att införskaffa mer kunskap om specifika 
funktioner. Konstruktören kommer ofta på nya och bättre tekniska lösningar under arbetet 
med prototyperna och det är inte ovanligt att minst två prototyper på hela produkten tas 
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fram under konstruktionsarbetet. Genom ett iterativt arbete med prototypbygge och testning 
skapas en lämplig konstruktion för att motsvara specifikationerna. 
 
Den avslutande delen i konstruktionsarbetet innefattar dokumentation av exempelvis 
ritningar, stycklistor och provningsunderlag. Konstruktionen kontrolleras med avseende på 
tillförlitlighet, miljökrav, elektromagnetiska egenskaper och överensstämmelse med 
specifikation. 
 
5.4.3 Konstruktion och programmering av elektronik 
Att elektronikutvecklarna ansluter senare än mekanisterna i projekten, beror som tidigare 
nämnts på två orsaker; att personer är upptagna med ej avslutade projekt, och att 
projektledaren inte anser det lämpligt förrän vissa delar av konstruktionen har bestämts. 
Arbetet inom elektronikavdelningen består av hårdvarukonstruktion och mjukvaru-
programmering, vilket i regel utförs av olika personer. Till en början inhämtas information 
från mekanikkonstruktören/projektledaren om vad som ska styras med elektronik. När detta 
är känt, kan konstruktion av hårdvara och programmeringsarbete börja. 
 
Design av kretskort 
Elektronikkonstruktören simulerar olika konstruktionslösningar som leder fram till ett 
kretsschema. Kretsschemat ligger sedan till grund för en CAD-ritning av kretskortet. När 
CAD-ritningen är klar skickas den till en tillverkare som sedan levererar ett prototypkort.  
 
Design av mikroprocessorprogram 
Parallellt med hårdvarukonstruktionen jobbar mjukvaruprogrammeraren med styrningen av 
mikroprocessorn. På företaget finns en handbok med riktlinjer för hur mjukvaruutveckling 
ska utföras ifråga om till exempel notation av variabler. Någon definierad process med klara 
aktiviteter är däremot inte formulerad. Det är upp till var och en att ta reda på information 
om krav på mjukvaruprogrammet och lägga upp sin planering för hur arbetet ska gå till. 
Enligt en respondent i FoU-ledningen får det inte bli för mycket rutiner och formellt arbete 
eftersom det försenar projektet.  
 
Under intervjuerna framkom två övergripande uppgifter som är centrala för ett bra 
mjukvaruutvecklingsarbete:  
• Att göra en gedigen genomgång av vilka krav som gäller 
• Att göra ett genomtänkt förarbete där programmets funktionalitet tänks igenom  
Även om inte någon systematisk uppföljning och utvärdering av mjukvaruutveckling görs, 
så diskuteras ändå lyckade och misslyckade erfarenheter mellan varandra. 
 
Samordningsproblem i mjukvaruprogrammeringen  
Samordningen av arbetet med mjukvaruutveckling är i vissa projekt otillräcklig. Detta 
visade sig framförallt i större projekt där arbetsuppgifter som tycktes roliga prioriterades 
framför de som var nödvändiga. Ett förbättringsförslag från en intervju handlar om att 
införa ett systemverktyg som kan främja samordningen av olika mjukvaruutvecklares 
arbeten. Verktyget ska strukturera programmeringen så att ingen väsentlig del glöms bort 
eller försvinner mellan olika ansvarsområden. 
 
5.4.4 Programmering av PC-mjukvara 
PC-programmerarens arbete är att behandla mätdata från produkten och presentera 
mätvärden i ett grafiskt användargränssnitt. Det inledande arbetet handlar om att ta reda på 
vad som ska mätas och hur det ska presenteras för produktens användare. Eftersom 
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kravspecifikationen sällan innehåller information om PC-mjukvaran, utgörs den primära 
informationskällan av det tekniska konceptet som projektledaren tagit fram.  
 
På grund av projektens ringa omfattning är det oftast en person som utvecklar PC-
mjukvaran. Arbetet med att systematiskt utforma programmet är därför starkt beroende av 
personen som utför programmeringen. I många fall ger sig programmeraren direkt in i 
arbetet med att lösa svårare tekniska detaljer, utan att ha tänkt igenom arbetet först. 
Eftersom det inte finns några formellt skrivna krav för PC-programmerarens arbete, överlåts 
det till programmeraren att själv sätta upp krav för sitt arbete. 
 
Det första konkreta resultat som programmeraren kan leverera till projektet, är oftast ett 
preliminärt användargränssnitt. Därefter framarbetas ett kommunikationsprotokoll för 
dataöverföringen mellan PC-programmet och mätinstrumentet. Detta arbete görs 
gemensamt av PC-programmeraren och elektronikkonstruktören. Utifrån protokollet kan 
sedan resten av programmet konstrueras. När programmet är färdigt att testas vill 
programmeraren ha en prototyp där hårdvaran är helt färdig.  
 
Problem sent i projektet 
PC-programmeraren är oftast den person i projektgruppen som har mest arbete kvar i slutet 
av projekten och detta beror huvudsakligen av två faktorer. För det första så är oftast PC-
programmeraren den av projektmedlemmarna som ansluter sist. Den andra orsaken är att 
det ofta tillkommer nya arbetsuppgifter sent i projektarbetet. Detta förklaras med att 
hårdvara inom elektronik och mekanik redan bestämts, vilket innebär att mjukvaran tvingas 
till anpassningar som kan vara tidskrävande. 

Förutom att programändringar uppkommer sent är det även vanligt att åsikter om 
utseendet på användargränssnittet inkommer i slutet av projektet. Att införa ändringar när 
programmets struktur är bestämd innebär ofta problem. Då programmens struktur är 
invecklade, kan en liten ändring av programmet ge följdfel i andra delar vilket kräver tid för 
felsökning. 
 
Produktunderhåll stör PC-programmerare  
Ett problem som PC-programmerare upplever är att produktunderhåll stör projektarbetet. 
Produktunderhåll innebär arbete med att åtgärda fel och buggar i existerande produkter. 
Under intervjuerna framkom att underhållsarbete relaterat till företagets dyraste produkt, 
skapar störst störningar i PC-programmerarens projektarbete. I dessa fall har 
programmeraren fått avbryta sitt aktuella projektarbete helt för att åtgärda felet.  
 
5.5 Riskanalys 
 
I företagets projektbeskrivning framgår det att i varje projekt ska en viss typ av riskanalys 
göras. Enligt två respondenter är det risker för att produkten ska orsaka personskador som 
avses i den beskrivningen. Enligt intervjuerna verkar detta också göras i alla projekt. Det 
finns dock inga formella krav att göra vare sig riskanalyser för projektet eller för produkten.  
 
De intervjuade projektledarna har olika syn på genomförandet av tekniska riskanalyser. En 
projektledare säger sig alltid göra sådana i sina projekt. Detta brukar då ske i mitten av 
konstruktionsfasen när första prototypen tagits fram. En annan projektledare säger sig göra 
det mycket sällan men menar att det kontinuerligt görs i huvudet under arbetets gång. En 
klar majoritet av de intervjuade projektmedlemmarna är positivt inställda till aktiviteten. 
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Dock efterlyses att riskanalyser borde göras tidigare i projekten, vid fler tillfällen och att 
uppföljningen av resultaten borde förbättras. 
 
En majoritet av de tillfrågade respondenterna i frågan är mycket positiva till en riskanalys 
tidigt i projekten - före KG1. Under en intervju framkom att med en sådan aktivitet kan 
kraven och funktionerna prioriteras, så att gruppen tidigt kan fokusera på de nya och svåra 
sakerna som ter sig mest kritiska. Tilläggas bör också att ledningen är positivt inställd till att 
göra riskanalyser i projekt, men ändå finns ingen rutin för detta idag, undantaget 
riskanalysen för personskador. 
 
5.6 Testning 
 
Varje såld serietillverkad produkt testas enligt en typprovningsplan innan den levereras till 
kund, detta kallas sluttestning. Den första prototypen som monteras av 
produktionsavdelningen kallas för 0-serie. Vanligtvis säljs dessa till kunder, och testas även 
de före leverans. Detta utförs av testningsfunktionen på produktionsavdelningen och av 
customer support. Projektledaren och testansvarige på produktionsavdelningen utformar 
typprovningsplanen som sedan ska följas både vid 0-serietestningen och vid sluttestningen. 
Under intervjuer framkom dock att provningsplanen inte alltid följs. Oftast beror det på 
tidsbrist i slutet av projektet och då skjuts istället testningen ofta över till kunden. Först 
värderas dock alltid risken för att provkunden ska drabbas negativt, mot kostnaden att själva 
åtgärda problemen. Om risken anses vara tillräckligt låg släpps produkten iväg. En 
respondent tycker att det finns en osund mentalitet på företaget att det är acceptabelt att inte 
testa själva, utan istället låta kunden testa. Det kan vara bra om kundrelationen är god, men 
på lång sikt finns risken att kundernas uppfattning om företagets produkter som 
högkvalitativa förändras.  
 
Ett förslag till förbättring som framkom under intervjuerna är att utvecklare på FoU-
avdelningen borde testa produkten gemensamt. Beroende på vem som testar upptäcks 
nämligen olika fel. Samtidigt borde mer tid läggas på testplaneringen än vad som görs idag. 
 
5.7 Samarbetsformer 
 
I detta avsnitt redogörs för hur samarbetet inom FoU-avdelningen fungerar samt hur den 
interagerar med marknads-,  produktionsavdelningen och customer support.  
 
5.7.1 Samarbete inom FoU-funktioner 
Mekanik 
Samtliga respondenter från mekanik är nöjda med samarbetet inom sin funktion. 
Konstruktörerna sitter nära varandra och diskuterar problem och lösningar spontant med 
den som finns till hands eller med den som antas ha bäst kunskap.  
Elektronik 
Inom elektronikfunktionen finns skillnader i benägenhet att samarbeta. Vissa föredrar att 
jobba ensamma medan andra har väldigt stort samarbete med kollegor inom funktionen. En 
respondent uttrycker att detta kan skapa en känsla av utanförskap vid tillfällen då de 
behöver samarbeta i grupp.  
PC-programmering 
Under intervjuerna framkom att PC-programmerarna kan bli bättre på att lösa problem 
tillsammans. Det kan finnas prestige i att fråga andra om hjälp vilket leder till att 
programmerare sitter för länge och funderar själva. 
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5.7.2 Samarbetet mellan funktioner på FoU-avdelningen 
PC-programmerarna samarbetar mestadels med elektronikkonstruktörerna, där flera 
respondenter anser att samarbetet skulle bli bättre om PC-programmerarna ansluter tidigare 
i projektet. Deras sena inträde i projektet innebär nämligen svårigheter i att arbeta parallellt, 
enligt en respondent. Två respondenter tycker att PC-programmerarna borde vara mer 
intresserade av att aktivt söka rätt på information för att kunna börja tidigare.  
 
En respondent anser att mekanikfunktionens ”försprång” (som tidigare beskrivits), skapar 
svårigheter i att arbeta parallellt och effektivt mellan elektronik- och mekanikkonstruktörer. 
Från intervjuerna framkom att produktens mekaniska egenskaper bestäms först, och sedan 
tvingas elektroniken att inrymmas i den plats som blir över. Detta begränsar möjligheten att 
optimera konstruktionslösningar och möjligheter till billigare elektronikmontering. 
 
Det finns dock inga ekonomiska hinder för samarbete mellan funktionerna då hela 
avdelningen har en gemensam budget. 
  
5.7.3 Samarbete mellan avdelningar 
 
Produktchefens deltagande i projekt 
Produktcheferna följer sällan projekten speciellt noggrant. I ett fåtal projekt under senare år 
har dock vissa produktchefer haft ett närmare samarbete med projektgruppen, och det finns 
många olika åsikter om deras deltagande i projekten. En av produktcheferna upplever en 
motvilja från FoU-avdelningen till deras deltagande, men tycker själv att det är mycket 
motiverande att delta och anser sig vara till god hjälp för projektet. Motståndet inom FoU-
avdelningen bygger på uppfattningen att produktcheferna inte tar något ekonomiskt ansvar, 
utan önskar sig produktegenskaper helt utan ekonomisk hänsyn. En respondent menar att 
produktchefens deltagande i projektmöten inte är lyckad då han har en lägre teknisk 
kompetens än han själv förstår, och därmed underskattar omfattningen av de ändringar han 
föreslår. Två andra respondenter tycker tvärtemot att det är en stor tillgång att ha 
produktchefen med i projektet och ser honom som en rådgivare som eliminerar 
missförstånd. De anser att produktcheferna alltid borde deltaga på det sättet. 
  
Produktchefens diffusa roll 
Då produktchefen inte deltar i projektet råder delade meningar mellan projektledaren och 
produktchefen om vem som ska ta initiativ till samarbete. En projektledare svarar att 
samarbetet sker genom att produktchefen tar initiativ och förhör sig om projektet. 
Tvärtemot hävdar en produktchef att det är på projektledarens initiativ som han ska 
engagera sig. En respondent på chefsnivå uttrycker att produktchefens roll i projektarbetet 
är oklar. Vid de enstaka tillfällen då produktchefen deltar på nära håll i projektet tycks dock 
samarbetet fungera väl. Det bör dock återigen poängteras att det vanliga förfarandet är att 
produktchefen ej deltar nära projekten. 
 
Produktionsavdelningens deltagande i projekt 
Under intervjuerna framkom att samarbetet mellan produktions- och FoU-avdelningen 
fungerar relativt bra. Flera respondenter på FoU-avdelningen efterlyser dock en tidigare 
närvaro från dem. En respondent tycker att produktionsavdelningen kan vara lite 
oengagerade att samarbeta tidigt i projekt, eftersom de gärna vill ha en fysisk produkt innan 
de uttalar sig.  
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Även personer från produktionsavdelningen är positiva till att delta tidigare i projekten. En 
respondent från den avdelningen redogör för några punkter som han sammantaget tror kan 
leda till halverade ledtider: 
• Om produktionsavdelningen tidigt involveras i val av komponenter för prototypbygge, 

kan bättre underleverantörer väljas 
• Med sin spetskunskap kan produktionsavdelningen tidigt identifiera brister i 

producerbarhet 
• Underleverantörer borde användas i högre grad vid val av komponenter då de har högre 

kompetens inom det området än konstruktörerna på FoU-avdelningen har  
• Generellt skulle ett bättre samarbete mellan produktions-/inköpsavdelningen och FoU-

avdelningen kunna leda till bättre anpassning av legotillverkningen mot 
underleverantörer 

 
En respondent från inköpsavdelningen säger sig kunna utföra sitt arbete bättre om han hade 
fått mer information om projekt och produkter som är på gång. I projektets tidiga faser 
anser han att några möten i veckan med projektgruppen vore lämpligt, för att tidigt kunna 
bestämma underleverantörer, komponenter och anpassa konstruktionen. Idag startar hans 
arbete inte förrän ritningarna är färdiga. Genom att följa projektet på närmare håll tror han 
sig också kunna planera sitt eget jobb mycket bättre. 
 
Övriga åsikter om produktionsavdelningens deltagande 
• En projektledare, med tidigare erfarenheter av metoden ”Design for assembly”, anser att 

den skulle vara givande att använda i samarbete med produktionsavdelningen 
• Om projektgruppen fick inflytande i utformningen av kravspecifikationen skulle det 

vara enklare att involvera produktionsavdelningen. Idag finns dock inget krav på att 
integrera andra avdelningar, utan det sker genom personliga initiativ.  

• Två respondenter anser att produktionsavdelningen idag har mindre kunskap att tillföra 
än tidigare, då företaget hade egen tillverkning i huset och därmed större kompetens 
inom tillverkningsteknik 

 
Customer supports deltagande i projekt 
Respondenten från customer support önskar att hans avdelning fick delta mer aktivt i 
projekten. Han anser att informationen från FoU-avdelningen ibland är dålig och att hans 
avdelning inte blir tillräckligt uppdaterade om projektens progress. En person från customer 
support borde finnas nära varje projekt, för att kunna bidra med information som underlättar 
servicen av produkterna, samt utvecklingen av programvara. Han tycker sig dock uppleva 
en känsla av att FoU-avdelningen är obenägna att ta in åsikter utifrån. Även i 
utbildningssyfte skulle det underlätta att ha en person nära projektet, eftersom den personen 
sedan kunde vidareutbilda andra inom avdelningen. En respondent från FoU-avdelningen 
tycker att customer support kunde användas mer vid testning, exempelvis klimattester. En 
respondent från marknadsavdelningen anser också att customer support skulle ha en del att 
tillföra. 
 
Sluttestningens deltagande i projekt 
En respondent från sluttestningen anser att samarbetet med FoU-avdelningen i de flesta fall 
fungerar bra, men att det kan vara oklart med informationshanteringen mellan 
avdelningarna. Han tror att ett närmare samarbete med projektgruppen skulle ge honom en 
bättre förståelse för produkten. Då hade han också kunnat bidra med kunskap vid den 
löpande testningen på ett givande sätt, till skillnad från idag; bara vid sluttestningen. 
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5.8 Projektstyrning 
 
Projekten styrs av FoU-ledningsgrupp som består av de tre funktionscheferna och 
avdelningschefen. Ledningsgruppen har stora befogenheter och kan bestämma vad som ska 
göras och inte. De bestämmer exempelvis över vilka funktioner produkten ska innehålla 
såsom blue-tooth, USB, mikrovågsteknik etc. De har mandat att lägga ner projekt, även om 
detta enligt flera källor aldrig har hänt. Istället för att lägga ner ett projekt stryks några 
specifikationer eller så sätts extra resurser in. En respondent menar att det inte finns någon 
policy för hur projekt kan stoppas, vilket ledningen dock tillbakavisar. 
  
5.8.1 Månadsmöten med FoU-ledningen 
Formellt är det projektledaren som ska informera ledningsgruppen om projektets status, 
men i realiteten är den kommunikationsvägen sekundär. Ledningens primära 
informationskälla är att prata med deltagarna i projektet, eller som en respondent i 
ledningsgruppen uttryckte det: ”vi lever i projekten och diskuterar uppkomna problem”. 
Detta har dock enligt FoU-ledningen inte fungerat helt tillfredsställande, så sedan en kort tid 
tillbaka har månadsmöten införts, där projektledarna avrapporterar till ledningsgruppen. De 
flesta projektmedlemmarna är relativt eniga om att det är bra med dessa månadsmöten. En 
person tycker dock att hela projektgruppen borde delta i mötena, då hans åsikt är att 
projektledaren ibland undanhåller sanningen. En annan respondent säger sig inte känna till 
dessa möten och kan inte heller svara på hur ledningsgruppen följer projekten.  
 
5.8.2 Detaljstyrning 
En majoritet av intervjupersonerna känner frihet i arbetet och tycker inte att ledningen 
detaljstyr dem. En respondent tycker dock att ledningen brister i kontinuerlig uppföljning, 
vilket leder till att de måste detaljstyra i slutet. En annan respondent menar att ledningen 
emellanåt styr för mycket, vilket leder till att motivationen i gruppen försämras. I 
ledningsgruppen menar en respondent att det kan vara svårt att styra projekten lagom 
mycket. Samtidigt som projektet måste styras på rätt väg, måste försiktighet iakttagas så att 
projektgruppen inte detaljstyrs. 
  
5.8.3 Organisation 
Produktutvecklingen bedrivs i en matrisorganisation där funktionerna tillhandahåller 
resurser för projektarbetet, som leds av en projektledare. Det har under studiens gång 
framkommit att organisationen bäst överensstämmer med en så kallad ”lightweight”-
matrisorganisation. Det innebär i korthet att funktionschefernas ansvar och befogenheter 
överstiger projektledarnas ansvar och befogenheter. Tidigare arbetade FoU-avdelningen 
enligt en funktionsorganisation. 
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Figur 9. ”Lightweight”-matrisorganisationen på FoU-avdelningen 

 
5.8.4 Produktunderhåll 
Produktunderhåll innebär sådant konstruktionsarbete som utförs på en produkt efter att 
projektet avslutats. Ungefär 30% av resurserna på FoU-avdelningen ägnas åt sådana 
aktiviteter. Produktunderhållet är i regel som störst direkt efter att ett nyproduktutvecklings-
projekt avslutats, eftersom produkten ofta lider av ”barnsjukdomar”. En uppfattning som 
framkommit är att produkter ibland skickas till kunder för tidigt utan att vara tillräckligt 
testade. Det innebär att problemen skjuts framåt vilket resulterar i ett ökande behov av 
produktunderhåll. 
 
Det råder en stor enighet på FoU-avdelningen kring att produktunderhåll är ett störande 
inslag i projektarbetet. Försök att avsätta resurser till enbart produktunderhåll har 
misslyckats. Anledningen är att produkternas konstruktioner skiljer sig så mycket från 
varandra, att det krävs tidigare erfarenhet av produkten för att uppgradera dem effektivt. 
Produkterna är alltså ganska starkt kopplade till enskilda personer. 
 
Det är funktionscheferna för mekanik, elektronik och PC-programmering som ansvarar för 
att aktiviteter med produktunderhåll blir utförda. En aktivitet kan exempelvis innebära att 
åtgärda programbuggar, utföra ritningsändringar eller arbeta med förstudier. I största 
möjliga mån försöker funktionscheferna fördela aktiviteterna utan att störa personer som 
sitter i projekt allt för mycket. I akuta situationer kan dock resurser behöva tas från 
pågående projekt. Generellt verkar projektdeltagarna tycka att funktionscheferna gör ett bra 
jobb med att separera projektresurserna från produktunderhåll. 
  
Miniprojekt för underhåll 
Ett förslag till förbättring som framkom under en intervju, är att produktunderhåll bör 
planeras in som miniprojekt. Med ett sådant upplägg kan fler förbättringsförslag samlas upp 
och åtgärdas vid samma tillfälle. En bättre framförhållning kan också uppnås genom att i 
god tid byta ut gamla komponenter innan de utgår hos leverantörerna. En annan respondent 
föreslår att produktunderhåll bör planeras in till bestämda dagar i veckan, för att skilja det 
från projekten. 
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5.8.5 Projektledning 
Den huvudsakliga anledningen till att mekanisterna alltid utses till projektledare är att FoU-
ledningen anser dem vara mest erfarna och ha bäst kännedom om mättekniken och 
branschen. Två projektledande respondenter säger sig trivas bra med att leda projekt och ser 
inga direkta problem med att både leda och konstruera samtidigt. Den ena tycker dock att 
det kan vara betungande att fylla i ISO-dokument och annat pappersarbete men tycker om 
att leda människor. 
 
En person i FoU-ledningen beskriver att projektledarens uppgifter är att ta kostnader inom 
projektramen och se till att kravspecifikationen uppfylls. En projektledare beskriver att han 
har ansvar för vad som ska göras, och när det ska göras, medan funktionscheferna ansvarar 
för hur det ska göras. Denna uppfattning tycks dock endast en projektledare ha. Övriga 
ansvarsuppgifter som åligger projektledaren är att han ska koordinera konstruktionsfrågor 
och aktiviteter som är funktionsöverskridande.  
 
Åsikter om projektledningen 
En majoritet av respondenterna tycker att projektledningen överlag fungerar bra, men det 
finns också kritiska inslag. Några personer ifrågasätter om det är lämpligt att det alltid är en 
person från mekanik som leder. De menar att projektledaren istället borde väljas beroende 
på hur den tekniska tyngdpunkten ligger i projektet. Hälften av de intervjuade personerna 
tror att det skulle vara bra att ha en professionell projektledare som inte deltar i 
konstruktionsarbetet utan endast leder projektet. Flertalet respondenter från avdelningar 
utanför FoU saknar en projektledare som har hela överblicken. Från personer inom FoU-
avdelningen kommer mer detaljerad kritik som att vissa projektledare har ett fluktuerande 
intresse, undanhåller information för ledningen, förskönar sanningen, och ser prestigeförlust 
i att be om hjälp. Dessutom kan oklarheter uppstå kring vad som beslutats då projektledaren 
underlåter att föra mötesprotokoll. En respondent menar att projektledningen brukar vara 
obefintlig i små projekt, vilket också kan fungera hyfsat, men i stora projekt är bristerna i 
struktur och ledning påtagliga. 
 
Skillnader i projektledning 
De intervjuade projektledarna har olika metoder för att koordinera aktiviteter i projekt. Den 
ena använder projektmöten till att diskutera samarbete, medan den andra använder tidplanen 
som ett styrande dokument. I tidplanen listas delaktiviteter och tillsammans i gruppen 
synkroniseras sedan arbetet för att sträva mot parallellitet. En gemensam ”att-göra-lista” 
upprättas sedan, som enligt projektledaren i fråga uppfattas väldigt positivt av gruppen. En 
annan person på FoU-avdelningen poängterar också att det är viktigt att projektledaren gör 
en ordentlig uppföljning av aktiviteterna så att de blir gjorda inom utsatt tid. 
 
5.8.6 Utvärdering av projekt 
Inför den sista konstruktionsgenomgången, KG3, gör ledningsgruppen en formell 
uppföljning av budget, tidplan och kravspecifikation, men underliggande orsaker utvärderas 
inte. Om FoU-ledningen vill skaffa sig information pratar de under informella former med 
olika personer. En majoritet av respondenterna från FoU-avdelningen anser att den formella 
uppföljningen inte är speciellt lärande. Flera personer i FoU-ledningen anser att erfarenhet 
och lärande är viktigt, och byggs upp per automatik. Personer kan inte lära sig av andra utan 
behöver själva få uppleva för att dra lärdom. Ungefär en tredjedel av de svarande tror att det 
kan vara lärorikt att ha en gemensam uppföljning vid projektslut. Enligt en respondent finns 
dock ingen tid avsatt för sådant då nästa projekt startar direkt. En svarande som inte sällar 
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sig till den mängden, anser att lärandet sker löpande under projekten, och på ett informellt 
sätt vid kaffeautomaten eller på fikat.  
 
Ingen av respondenterna tycker att organisationen blir bättre på att genomföra projekten, två 
respondenter anser att projekten bedrivs sämre nu än tidigare. Under en intervju framkom 
också att andras erfarenheter ibland inte tas tillvara i vidareutvecklingsprojekt. En erfaren 
person som varit projektledare för den tidigare versionen av en produkt, tillfrågades inte ens 
om sina kunskaper i vidareutvecklingen av samma produkt. 
 
5.8.7 Motstånd mot formellt arbete  
Bland de mer erfarna personerna på avdelningen finns en utbredd syn att ett informellt 
arbetssätt är att föredra, då formaliteter och byråkrati bara är onödigt och kostar pengar. För 
många möten anses vara ett hinder i arbetet varför dessa begränsas i största möjliga mån. 
Generellt finns en strävan mot att arbeta enligt de principer som tidigare fungerat. En 
respondent menar att det kan bli en kulturkrock för nya personer i företaget, om de inte får 
en ordentlig introduktion först. Under studien har observerats att många yngre personer, 
från huvudsakligen elektronikfunktionen, har gott om synpunkter och förslag på saker som 
kan förbättras på avdelningen. 
 
Företagets ISO-certifiering har tvingat avdelningen till en rad mer formella inslag i arbetet. 
Detta verkar dock inte uppskattats speciellt mycket av en del personer på avdelningen. Trots 
att det tagits fram formella rutiner för arbetet så har de inte implementerats utan fungerar 
mer som en beskrivning på ett papper, som bara ett fåtal känner till. Generellt verkar det 
finnas ett motstånd mot att använda ”formella” metoder och verktyg i arbetet.  

 
Citat från en intervju: ”På en tidigare arbetsplats använde vi flera verktyg som till 

exempel FMEA och värdeanalys, vilket fungerade väldigt bra. Detta kunde nog fungera bra 
här också, men det finns ingen kultur för sådant här.” 
 
5.8.8 FoU-ledningens syn på produktutveckling  
Det är mycket erfarna personer som leder avdelningen och de har stor kunskap om 
branschen och tekniken. FoU-ledningen resonerar att det vanligtvis inte finns någon större 
vinst i att pressa ner projekttiden, eftersom produkterna säljs under så lång tid på 
marknaden att räntekostnaden under projektet är försumbar i jämförelse. Snabbare 
produktutveckling anses leda till högre kostnader och mindre optimala 
konstruktionslösningar, vilket i sin tur leder till högre produktionskostnader och lägre 
kvalitet. 
  
Själva arbetsformen ”projekt” ifrågasätts eftersom produktutvecklingen fungerade bra i den 
tidigare funktionsorganisationen. Genom att kalla något för projekt så medför ISO-
certifieringen en rad formella krav, vilket inte uppskattas av FoU-ledningen som föredrar ett 
informellt arbetssätt.  
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6 Analys 
 
I detta kapitel jämförs företagets produktutveckling mot vetenskapliga teorier presenterade i 
den teoretiska referensramen. Tyngdpunkten i analysen ligger på de tidiga faserna i 
projekten eftersom det där förefaller finnas störst olikheter mot vedertagen teori. Även 
styrningen av utvecklingsprojekt analyseras - dels utifrån FoU-ledningens perspektiv, och 
dels ur projektledarens perspektiv. Dessutom analyseras mjukvaruutvecklingen och det 
tvärfunktionella samarbetet. 
 
6.1 Produktutvecklingsprocessen 
 
En modell för produktutveckling som är allmänt accepterad inom forskning på 
produktutveckling, är den som Ulrich & Eppinger (2003) presenterar i figur 8. Genom att 
jämföra det studerade företagets produktutvecklingsprocess med denna modell har 
författarna kommit till intressanta slutsatser. 
 
 

Projektplanering Koncept - 
utveckling 

Systemdesign Detalj -
konstruktion

Testning och 
konstr.förfining 

Produktions -
förberedelser

Godkännande
av projekt 

Granskning 
av koncept 

Granskning 
av systemkrav

Granskning 
av konstruktion

Produktions - 
godkännande 

• Marknad för produkt 
• Projektmål 
• Nyckelfaktorer 
• Begränsningar 

• Identifiera kundkrav 
• Sätta målspecifikationer 
• Generera/välja koncept 
• Sätta kravspecifikationen 
• Uppskatta  prod .kostnad. 

• Utforma funktions -
specifikationer för 
delsystem
• Bestämma gränssnitt
• Geometrisk layout
• Välja UL  för viktiga 
komponenter

•Komponentdesign
•Produktionsanpassning
•Materialval
•Dokumentera
•Köpa maskiner

•Förserietestning 
•Konstruktionsändringar 
•Förbereda UL för  
produktion 

• Förserietestning 
hos kund
• Utvärdera förserien
• Förbereda serie -
produktion

 
6.1.1 Konceptutveckling 
Den mest betydande skillnaden mellan Ulrich & Eppingers modell och företagets process är 
arbetet med konceptframtagning och konceptval. I den generella modellen görs detta arbete 
av en tvärfunktionell grupp i projektets inledande fas, medan det i företaget görs av 
personer i FoU-ledningen under förstudien. Detta kan ske på många olika sätt och variera 
kraftigt i tidsåtgång. Det är också mycket skiftande hur omfattande koncepten görs. 
Konceptarbetet handlar om att testa olika idéer med verkliga prototyper för att minimera 
tekniska risker. Ledningen vill av resursskäl inte låta en projektgrupp göra detta, då många 
konceptstudier läggs ner. Dessutom anser FoU-ledningen att projektmedlemmarna inte har 
så mycket att tillföra. I företagets förstudiefas görs alltså fler aktiviteter än Ulrich & 
Eppinger förespråkar. 
 
6.1.2 Systemdesign 
På företaget sker arbete med konstruktion och prototypframtagning under en och samma 
fas. I ett normalt utvecklingsprojekt på företaget utgör konstruktionsfasen ungefär två 
tredjedelar av projektets totala tid, enligt vad som framkom i intervjuerna. Denna motsvaras 
i modellen av de två faserna systemdesign och detaljkonstruktion. Ulrich & Eppingers 
kontrollpunkt som skiljer systemdesign från konstruktionsarbete finns alltså inte i företagets 
PU-process. 

Figur 10. Ulrich & Eppingers modell av den ”generella produktutvecklingsprocessen” 
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6.1.3 Inköparens roll i projekten 
Inköpare på företaget ansvarar för att välja ut underleverantörer för komponenttillverkning. 
Detta görs inte lika tidigt som i modellen, utan först då konstruktionsfasen är slut och 
stycklistor är klara. Inköpare uttrycker dock en önskan att redan under fasen för 
systemdesign, välja underleverantörer för viktiga komponenter. Detta stöds också av 
beskrivningen i den generella processen. Fördröjningen gör att arbetet med att sedan 
förbereda leverantörerna för produktion, också skjuts fram. 
 
Att inköparnas deltagande i projekten startar först mot slutet av konstruktionsfasen, innebär 
att de har små möjligheter att påverka konstruktionen. Handfield et al (1999) har studerat 
inköpares betydelse för produktutvecklingen, och funnit en positiv korrelation mellan ett 
tidigt samarbete och effektiv produktutveckling. Om konstruktionen anpassas efter 
standardkomponenter kan lägre komponentkostnader och kortare leveranstider erhållas. 
Dessutom är den långsiktiga tillgången av standardkomponenter mer stabil än 
specialiserade komponenter. För att kunna använda fler standardkomponenter i 
konstruktioner krävs dock att inköpare har tillräcklig kunskap om komponenter och att 
samarbetet med projektgruppen upprättas redan i fasen systemdesign. 
 
6.1.4 Milstolpar för styrning 
Projekt behöver tidigt inplanerade milstolpar som aktivitetsplaneringen kan förankras i. 
Exempel på milstolpar är konstruktionsgenomgångar, prototypframtagning eller 
produktdemonstration på mässor. Vanligtvis levererar projektgruppen något till dessa 
milstolpar, vilket främjar integration och sporrar gruppen att klara delmål på vägen mot 
slutmålet. (Ulrich & Eppinger, 2003) Företaget har formella krav att det i projekten ska 
hållas tre konstruktionsgenomgångar. Dessa planeras dock inte till ett fixt datum utan hålls 
då de formella kraven för att få kalla till ett sådant möte har uppfyllts. Tidpunkterna för 
dessa möten är således godtyckliga och styrs av progressen i projektet, och fungerar därför 
inte som några milstolpar för styrning. 
  
6.1.5 Modell av produktutvecklingsprocessen 
I den jämförelse som gjorts har alltså skillnader mellan de två PU-processerna framkommit. 
Genom att anpassa Ulrich & Eppingers modell till beskrivningen av företagets arbetssätt i 
produktutvecklingen, erhålls följande framställan, se figur 9. 
 

Förstudie Projektets 
första fas Konstruktion & Prototypframtagning Testning & 

dkonstr.ändringar Produktionsstart 
 

Projektstart KG1 KG 2

• Marknad för produkt 
• Projektmål 
• Nyckelfaktorer 
• Begränsningar 
• Generera/välja koncept 

Identifiera kundkrav 
• Sätta kravspecifikationen 
• Uppskatta  prod .kostnad 

• Utforma funktions-
specifikationer för 
delsystem
• Bestämma gränssnitt
• Geometrisk layout

•Komponentdesign
•Produktionsanpassning
•Prototypframtagning
•Materialval
•Dokumentera
•Köpa verktyg

•Förserietestning 
•Konstruktionsändringar 
•Välja UL för viktiga  
komponenter 

• Förserietestning 
hos kund
• Utvärdera förserien
• Förbereda serie -
produktion
• Förbereda UL för 
produktion

KG 3

 Figur 11. Ulrich & Eppingers utvecklingsprocess anpassad efter produktutvecklingen på 
företaget 

 
Jämförelse av företagets PU-process 
En jämförelse mellan företagets process och Pilemalms (2002) generella kriterier för en PU-
process i små- och medelstora företag visar:  
1) En systematisk struktur innehållande alla behövliga steg för PU 
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Konstruktionsarbetet bedrivs i en enda sammanhängande fas som pågår ungefär två 
tredjedelar av projekttiden, vilket av författarna uppfattas vara en lång tid för att inrymma 
en enstaka fas. Att döma av Ulrich & Eppinger (2003) saknas en kontrollpunkt som delar 
upp konstruktionsarbetet i faserna systemdesign och konstruktion. 
2) Leveransen från varje PU-skede 
Detta saknas helt i företagets PU-process. Däremot finns kriterier för vilka aktiviteter som 
behöver vara avklarade innan de olika konstruktionsgenomgångarna. 
3) Tydliga rutiner för när ledningen behöver sätta in förbättringar 
Det saknas rutiner för detta, men intervjuerna tyder ändå på att ledningen är tillräckligt 
kompetent att klara detta. 
4) Kunna skräddarsy PU-processen efter företaget och projektet 
Den befintliga PU-processen är en generaliserad modell av verkligheten, snarare än ett 
försök att anpassa verkligheten efter processen. Den fungerar alltså inte som något 
styrmedel i projekten och kan därför fritt anpassas efter alla olika projekt. 
5) Användbar till olika typer av projekt 
Ja, enligt samma resonemang som punkt 4. 
6) Rutiner för medlemmars närvaro vid vissa utvecklingssteg 
Det finns beskrivet vilka som ska bjudas in till konstruktionsgenomgångar, men i övrigt 
finns inga rutiner för vare sig möten eller vilka som ska närvara. 

 
6.2 Projektets första fas 
 
Detta avsnitt syftar till att analysera företagets arbetsrutiner under projektets första fas. De 
aktiviteter som görs i denna fas är att projektledaren tar fram ett tekniskt lösningsförslag 
och en kravspecifikation, samt tidplan och budget. Smith (1998) förespråkar dock att fler 
aktiviteter än de nyss beskrivna ska göras. Projektmedlemmarna ska ta del av projektmålen, 
diskutera arbetssätt, skapa ekonomisk modell samt utföra en riskanalys. Alla aktiviteter i 
projektets första fas ska göras gemensamt av projektgruppen, och inte av projektledaren 
allena.  
 
Enligt Smith (1998) är det ett minimikrav att representanter från FoU-, marknads- och 
produktionsavdelningen deltar gemensamt vid skrivande av kravspecifikationen. I företaget 
är det i huvudsak produktchefen och chefen på FoU-avdelningen som bistår projektledaren i 
kravhanteringen; representanter från produktionsavdelningen deltar inte alls. Smith menar 
dock att det är projektgruppens uppgift att arbeta med kravspecifikationen, och inte 
chefernas. Att arbeta med kravspecifikationen fungerar som en kick-off för projektet och 
skapar en gemensam syn i gruppen som får personerna att känna delaktighet, vilket är 
viktiga förberedelser för ett lyckat projekt (Adamsson, 2005).  
 
Projektledaren slutför arbetet med kravspecifikationen och presenterar den för 
projektgruppen. Projektgruppens beröringspunkt med kravhanteringen är att tolka och förstå 
kravspecifikationen. Denna är oftast ofullständig och projektgruppen har ett behov av att 
inhämta ytterligare information om kundens krav på produkten. Denna situation stämmer 
väl överens med Bailette & Litvas (1995) studier som pekar på att den information som 
chefer delger en projektgrupp inte är tillräcklig för att projektgruppen direkt ska kunna 
starta sitt arbete.  
 
6.2.1 Information om kundkrav 
Eftersom de mest kritiska besluten fattas i den inledande delen av projekten, innan något 
har konstruerats, anser Smith (1998) att det är mycket viktigt att ingenjörerna redan då 
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tillbringar tid ute hos användarna. På företaget sker detta huvudsakligen vid 
samarbetsprojekt med en specifik kund. Vidare betonar Smith betydelsen av att 
ingenjörerna ges möjlighet till direktkontakt med kunder genom hela projektet, för att 
underlätta beslutsfattande och undvika missförstånd. På företaget avråds dock medlemmar i 
vissa projekt från att ringa upp kunder och all information om kunden ges då av 
produktchefen. Projektmedlemmar anser att det regelbundet uppstår missförstånd om 
kundens krav på produkten då dessa förmedlas av produktchefen till projektgruppen.  
 
Flera respondenter har uttryckt att konstruktörerna borde besöka kunderna mer frekvent. 
Respondenter inom FoU-avdelningen anser att kundbesök borde vara ett obligatoriskt inslag 
i varje projekt.  
 
Utöver information direkt från kunder, eller indirekt från produktchefen, är det konceptuella 
lösningsförslag som projektledaren tar fram en viktig informationskälla för projektgruppen. 
Bailette & Litva (1995) föreslår att företag bör identifiera sådana källor till information som 
projektgruppen behöver för att starta sitt arbete, och systematiskt bygga in dessa i 
utvecklingsprocessen. Aktiviteten att tvärfunktionellt arbeta fram det konceptuella lösnings-
förslaget identifieras alltså som en informationskälla som bör byggas in i PU-processen. 
 
6.2.2 Kravspecifikationens innehåll 
Under intervjuerna har hälften av respondenterna på FoU-avdelningen uttryckt ett missnöje 
med innehållet i produkternas kravspecifikationer. Innehållet i ett antal kravspecifikationer 
jämfördes med Smiths (1998) kriterier och visade en god överensstämmelse. Endast 
rubriken patentintrång/skydd fattas helt medan övriga elva rubriker finns helt eller delvis 
representerade i företagets kravspecifikation. Kravens formuleringar är dock inkonsekventa 
i jämförelse med INCOSEs (2004) rekommendationer. Vanligtvis är kraven skrivna som 
”bättre än”-krav eller enligt företagsstandard och endast undantagsvis på verifierbar form.  
 
Krav på mjukvara, till exempel i form av programfunktioner, står inte beskrivna i den 
formella kravspecifikationen. Att utforma en kravspecifikation som är så noggrann som 
möjligt är en förutsättning för att undvika omfattande programfel sent i utvecklingsarbetet, 
anser Rauscher & Smith (1995). Forskarna menar vidare att syftet med noggranna 
specifikationer är att förhindra feltolkningar, vilka annars inte kommer att upptäckas förrän 
programmet testas. Med ett större fokus på specificering av mjukvara, anser författarna att 
företaget kan minska riskerna att mjukvaruproblem uppkommer sent i projekten. Slutsatsen 
är alltså att specificerandet av mjukvara bör bli mer omfattande i företagets 
kravspecifikation. 
  
6.2.3 Tid för kravhantering 
Den genomsnittliga tiden som tillägnas kravhantering har av projektledarna uppskattats till 
cirka två veckor, vilket är 1/40 av tiden för ett genomsnittligt projekt. Smith (1998) menar 
att det är vanligt förekommande att företag snabbt försöker få kravhanteringen överstökad 
genom att ha så lite diskussion och inblandning som möjligt. Detta leder dock till 
förseningar eftersom diskussioner och synpunkter bara skjuts framåt i tiden. Senare i 
projektet är sannolikt komponenter redan levererade, vilket leder till tidsödande och dyra 
omarbetningar om de måste ändras. Studierna på företaget visar en god samstämmighet 
med föregående beskrivning, vilket leder till slutsatsen att mer tid och resurser borde ägnas 
åt kravhantering. 
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6.2.4 Riskanalys 
INCOSE (2004) påtalar vikten av att integrera riskhantering i alla projekt för att minimera 
förseningar, prestandaproblem eller överskrida budgeten. På det studerade företaget finns 
dock inga rutiner för att göra riskanalyser. Hur det görs och om det görs beror på 
projektledaren. 
 
Respondenternas uttryckta behov av en riskanalys redan före KG1 ges fullt stöd från 
Johansson (2003) som förespråkar att en system-FMEA bör göras då kravspecifikationen är 
klar. Arbetet med FMEA leder fram till en lista över vilka risker som bör prioriteras. Två 
respondenter efterlyser just en sådan prioritering tidigt i projekten. Då kan arbetet fokuseras 
på de risker som är störst. Detta stöder Smith (1999) starkt då han menar att det är farligt att 
börja med de enkla göromålen. De svårlösta problemen är ofta kritiska för projektet och 
behöver därför lösas först. En respondent uttryckte att det är relativt vanligt förekommande 
att personer börjar med de enkla uppgifterna. En riskanalys tidigt i projekten skulle alltså 
kunna vara ett bra verktyg för att lösa det problemet.  
 
Johansson (2003) anser också att en konstruktions-FMEA ska göras på den första 
prototypen, för att identifiera svagheter i konstruktionen – vilket heller inte görs idag. Den 
enda typ av riskanalys som görs är att slutprodukten analyseras med avseende på risker för 
personskador, vilket inte är att jämföra med de riskanalyser som omnämns i teorin. 
 
Det tycks således finnas ett behov av rutiner för när och hur riskanalyser ska göras på 
företaget, i synnerhet under den tidiga projektfasen.  
 
6.3 Konstruktionsarbete 
 
I analysen av konstruktionsarbetet kommer systemdesignarbetet och utvärdering av 
företagets mjukvaruutveckling att beröras. Konstruktionsarbetet med hårdvara har dock 
visat sig fungera relativt bra i företaget, och ges därför inget utrymme i denna analys. 
  
6.3.1 Systemdesign 
Arbetet med systemdesign har en stor påverkan på det följande utvecklingsarbetet, enligt 
Ulrich & Eppinger (2003). Huruvida företagets utvecklingsarbete följer de fem stegen  för 
systemdesign (se bilaga 5) som Ulrich & Eppinger förespråkar är svårt att säga. Vissa delar 
i systemdesignen sker i förstudien, vilken ligger utanför undersökningsområdet i denna 
analys. Omfattningen av arbetet med systemdesign varierar beroende på projektdeltagare 
och projekt. Samtal med projektdeltagare pekar på en avsaknad av gemensamma rutiner för 
systemdesignarbete och dess innehåll.  
 
Den mekaniska systemdesignen är relativt omfattande och överensstämmer således väl med 
de teoretiska normerna. Inom mjukvaruutvecklingen är dock situationen annorlunda.  
Som analyserats tidigare specificeras inte krav på mjukvara i kravspecifikationen och 
beroende på mjukvaruutvecklaren görs en varierande grad av systemdesignarbete. Rauscher 
& Smith (1995) pekar på att en stor andel företag saknar ett systematiskt tillvägagångssätt i 
mjukvaruutveckling. Utan en gedigen specifikation av programmets krav är det svårt att 
göra en realistisk systemdesign. Detta verkar vara ett problem som finns på företaget då 
några mjukvaruutvecklare aldrig gör systemdesign medan andra gör det. Jämförelsen med 
teorin påvisar att mjukvaruutvecklarna bör engagera sig mer i arbetet med produktens 
systemdesign varför tydliga gemensamma rutiner för arbetet med systemdesign bör tas 
fram. 
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6.3.2 Kommunikation mellan mjukvaruutvecklare 
Ett problem i konstruktionsarbetet som framkom i intervjuerna, är att mjukvaruutvecklare 
lägger mycket tid på att självständigt försöka lösa uppgifter. Av olika orsaker väntar de 
länge med att fråga andra programmerare om råd. Detta gör att uppgifterna ofta tar längre 
tid att genomföra än planerat. Rauscher & Smith (1995) konstaterar att det finns ett antal 
parametrar som påverkar tidsåtgången och ansträngningen vid utveckling av mjukvara. En 
av dessa är ingenjörens personliga egenskaper och företagsledningen bör därför investera i 
att öka deras samarbetsförmåga. Genom att förbättra kommunikationen mellan 
mjukvaruutvecklare ökar kunskapsutbytet, vilket gör programmeringsarbetet snabbare.  

Påståendet får även stöd av Nambisan och Wilemon (2000) som studerat hur 
användandet av stödverktyg kan förbättra ett projekts effektivitet. Att använda stödverktyg 
kan ge en viss förbättring, men viktigare är dock att ledningen förstår hur organisatoriska 
och mänskliga faktorer påverkar utförandet av mjukvaruutveckling. Att satsa på 
”teambuilding” med syfte att stärka kommunikationen och förmågan till samarbete mellan 
programmerare, är ett sätt att skapa bra förutsättningar för ett effektivare arbete.  
 
6.3.3 Utvärdering av mjukvaruutveckling 
Ett problem som framkom i intervjuerna är att många kvalitetsrapporter berör mjukvaran i 
produkterna. Ett sätt att bedöma ett företags mjukvaruutveckling är att analysera dess 
processmognad. Här följer en utvärdering av företagets mjukvaruutveckling, enligt nivå 2 i 
SW-CMM-modellen (Paulk et. al 1993), se även bilaga 2. 
 
Kravhantering – överenskommelse mellan kund och utvecklare 
Företaget specificerar inte mjukvara i kravspecifikationen, utan det överlåts till 
projektgruppen att ta reda på vad de övergripande kraven betyder för 
mjukvaruutvecklingen. Mjukvaruutvecklarna har olika åsikter om hur detta fungerar på 
företaget. Somliga anser att det är problematiskt att förstå vad som menas i 
kravspecifikationen, medan andra tycker att det fungerar smidigt att bryta ner kraven till en 
konkret nivå. 
 
Planering av mjukvaruarbete – en plan för att genomföra och styra mjukvaruarbetet 
Planeringen görs i samråd mellan projektledare och programmerare efter att 
programmeraren angett hur mycket tid som förväntas åtgå till uppgifterna. Ofta finns viss 
kännedom om vad som ska göras men inte hur, och det skapar osäkerhet kring tidsåtgången 
vilket leder till förseningar. En annan orsak till förseningar är att arbetsuppgifterna ofta är 
helt nya för programmeraren.  
 

Övervakning och styrning – ledningen har en god insyn i mjukvaruutvecklingen och kan 
korrigera misstag 
Projektledaren och mjukvaruutvecklare för normalt en daglig dialog. Vanligtvis är det en 
person som utför PC-programmering och en annan som gör mikroprocessorprogrammering. 
Uppstår något problem värderas hur pass viktig den problematiska funktionaliteten är. Om 
funktionen kräver lång tid att åtgärda och är lågt prioriterad elimineras den. Är den viktig 
sätts mer resurser in för att lösa uppgiften. I stora projekt finns ett behov av bättre 
samordning av arbetsuppgifter.  
 
Konfigurationsstyrning – mjukvaruprojekt störs inte av nya krav och växer inte med tiden 
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Enligt mjukvaruutvecklare på företaget är det vanligt förekommande med nya önskemål 
sent i projekten. Detta beror på att det finns en mentalitet som säger att mjukvara alltid kan 
ändras i slutet av utvecklingen. Det finns till exempel många åsikter om hur 
användargränssnitt ska se ut. Men då produkten är nära lansering innebär förändrade krav 
ett stort merarbete. 

 
Analysen av processmognaden kan sammanfattas enligt följande:  
• Kravhanteringen fungerar hjälpligt men kan bli betydligt bättre 
• Planeringen kan bli lidande av osäkra tidsuppskattningar 
• Övervakning och styrning är bättre i små- och sämre i stora projekt 
• Konfigurationsstyrningen fungerar dåligt 
 
Företagets mjukvaruutveckling når alltså inte upp till nivå 2 i SW-CMM-modellen 
(beskriven i bilaga 2) och en satsning mot att nå en större processmognad bör därför gynna 
verksamheten. Harter et al (2000) visar med sin studie, att medvetna satsningar för att göra 
processen mer mogen, inte bara höjer produktkvaliteten, utan det sparar även tid genom att 
färre timmar behöver läggas på felsökning och rättning. En sådan investering skulle således 
kunna vara till gagn för företaget.  
 
6.3.4 PC-programmerare sist in i och sist ut ur projekten 
I de allra flesta projekten är PC-programmeraren sist in i och sist ut ur utvecklingsarbetet. 
Respondenter har förklarat detta med att programmerare väntar på att hårdvara ska bli klar 
innan de börjar sitt arbete. Detta medför en naturligt sekventiell arbetsgång. I intervjuerna 
framkom att vissa typer av fel eller onoggrannheter i konstruktionen kan kompenseras med 
tillägg i mjukvaran. En sådan inställning bidrar till att orsaka förseningar, då oplanerat 
arbete adderas i tidplanen. Trots att nya projekt startas, är programmerare fortfarande 
upptagna med gamla projekt på grund av förseningar, och tycks ha hamnat i den negativa 
spiral som beskrivs av Repenning (2001). 
  
6.4 Projektstyrning 
 
I avsnittet analyseras hur FoU-ledningen övervakar och styr företagets projekt. Detta 
omfattar många områden såsom projektledning, utvärdering av projekt, målkriterier i 
projekt, hanteringen av produktunderhåll samt vilken betydelse PU-processen har för 
projektstyrningen.  
 
6.4.1 Produktutvecklingsprocessens roll för styrning 
Griffin & Hauser (1996) hänvisar till forskning som förespråkar användandet av en formell 
process för bättre produktutveckling. Företag som följer mer fullständiga processer 
utvecklar bättre produkter än dem som saknar en process eller inte följer den process de har. 
FoU-avdelningen har en formell process för produktutvecklingsprojekt, eftersom det är ett 
ISO-krav, men den är inte detaljerad och fungerar i praktiken mest som ett pliktskyldigt 
dokument. I synnerhet tycks stora projekt lida av den bristande styrningen medan små 
projekt fungerar bättre i organisationen. Att applicera en strikt process anpassad för stora 
projekt kan dock bli en tvångströja för små projekt, som kan genomföras betydligt snabbare 
med en flexibel process (Cooper, 1999; Smith & Reinertsen, 1992).  
 
Intervjufrågor rörande kunskaper om företagets produktutvecklingsprocess genererade 
skiftande svar från respondenterna. Att tyda av svaren är det sannolikt så att många saknar 
kännedom om vad en process verkligen innebär. Endast ett fåtal ansåg att en förbättrad PU-
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process skulle hjälpa arbetet, men en jämförelse med Ulrich & Eppingers (2003) 
beskrivning av nyttan med en PU-process, visar dock en stor överensstämmelse med de 
problemområden som identifierats i företaget. Därmed dras slutsatsen att det finns ett latent 
behov av en fungerande PU-process i företaget.  
 
6.4.2 Prioritering mellan målkriterier i projekt 
Alla företag måste noggrant välja vilka projekt som ska genomföras snabbt, då olika projekt 
gynnas av olika fokusering. Snabbhet är inget självändamål men ett målkriterium för att 
tjäna mer pengar. Frågan är därför om det är snabbhet eller något annat som leder till högre 
förtjänst. (Smith, 1998)  

Vidare förespråkar Smith en kalkylmodell över produktens livscykel, där olika 
scenarier värderas i pengar. FoU-chefen är medveten om att olika projekt kräver olika 
prioritering mellan målkriterierna, men någon kalkylmodell görs aldrig. Oftast är det 
uppenbart vilket målkriterium som är viktigast, och i annat fall är många parametrar så 
osäkra att en modell inte skulle tillföra någon trovärdighet.  
 
Projektledarna förmedlar en splittrad bild där en påstår sig ha mycket tydlig information 
från FoU-ledningen om vilka målkriterier som är viktigast, medan en annan anser att alla är 
lika viktiga från början. Projektmedlemmarna känner inte till någon information om 
prioritering i frågan, utan konstaterar att allt är lika viktigt tills något börjar bli kritiskt. Två 
respondenter uttrycker: ”från början är kvaliteten viktigast, tills pengarna tar slut, då är 
pengarna viktigast, fram tills att tiden har tagit slut, då är den viktigast”.  

Smith (1998) skriver att det är mycket viktigt att projektgruppen tidigt får veta hur 
ledningen prioriterar mellan dessa målkriterier, så att de kan göra rätt kompromisser, 
prioriteringar och vägval. Om ledningen inte har stakat ut en sådan tydlig strategi för 
projektet leder detta sannolikt till förseningar och omarbetningar. Här har ledningen alltså 
uppmärksammat problemet, men informationen förmedlas inte tillräckligt tydligt till 
projektgruppen, och blir därmed verkningslös. 
 
6.4.3 FoU-ledningens syn på kortare projekttider 
Chefen för FoU-avdelningen anser att det sällan finns någon vinst i att genomföra projekten 
på kortare tid. Marknaden är konservativ och därför premieras sällan kort utvecklingstid. 
Det leder bara till högre kostnader och sämre konstruktionslösningar, vilket i sin tur leder 
till sämre kvalitet. Samtidigt påpekas att organisationen absolut är kapabel att genomföra 
projekt på kortare tid - om det behövs; det är bara en fråga om att allokera resurser. Katz 
(1997, s 487f) hävdar dock att detta är ett föråldrat synsätt och menar att marknaden kräver 
snabbare produktutveckling utan att försämra kvaliteten eller öka kostnaderna. 

 Smith (1998) konstaterar att de allra flesta företagen kan sänka kostnaderna samtidigt 
som ledtiderna minskar. Det kan visserligen vara kostsamt att utveckla produkter för snabbt, 
men de flesta företagen är långt ifrån den gränsen. FoU-chefens påstående att 
produktionskostnaderna skulle öka håller inte Smith heller med om. Genom att involvera 
produktionsavdelningen tidigare i beslutsfattande om konstruktioner som styr 
producerbarheten så blir effekten snarare lägre tillverkningskostnader. Att produktkvaliteten 
skulle bli sämre stämmer inte heller då mer tid läggs på att förstå vad kunden verkligen vill 
ha; arbetet kan därför fokuseras på det som skapar värde för kunden. 
 
6.4.4 Projektportföljplanering 
Om en organisation överbelastas med projekt, kan det leda till långvariga skador i form av 
flaskhalsar och utdragna projekttider som följd (Cooper, 1999; Repenning, 2001). Framtida 
projekt planeras av FoU-ledningen som tycks göra detta arbete med god omsorg om 
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tillgängliga resurser och med god framförhållning. FoU-ledningens projektplanering tycks 
således inte vara något problemområde i företaget. 
 
6.4.5 Produktunderhåll 
Samtliga respondenter på FoU-avdelningen anser att aktiviteterna med produktunderhåll är 
ett störande inslag i projektarbetet. Speciellt störande förefaller detta vara för PC-
programmerarna, som ofta påskyndas att lösa uppkomna problem. Inom elektronik- och 
mekanikfunktionen är dock inte situationen lika alarmerande. En separation av 
utvecklingsarbete och produktunderhåll är mycket viktigt för att nå optimal effektivitet på 
verksamheten (Wernersson, 2005). Försök till detta har också gjorts på FoU-avdelningen, 
utan att hitta någon hållbar lösning. Det visade sig vara för tidsödande att åtgärda en 
produkt som någon annan utvecklat. 
 
Eftersom PC-programmerarna störs mest av produktunderhåll bör åtgärder för att lindra 
detta vidtagas. Slutsatsen är alltså att funktionen PC-programmering tydligt bör skilja 
underhållsarbete från projektarbete. 
 
6.4.6 Projektledningen 
Istället för att styra projekten med en formell process åläggs ansvar på projektledaren och 
projektgruppen att själva utforma processen. Att tillsätta en kompetent och meriterad 
projektledare som får styra projektet enligt sin egen process, beskrivs av Griffin & Hauser 
(1996) ibland kunna ersätta nyttan av en formell process. Då intervjuerna visade att 
projektledningen inte alltid fungerar tillräckligt bra, är detta inte fallet för det studerade 
företaget. 
 
Även om en majoritet av respondenterna tycker att projektledningen överlag fungerar bra så 
framkom i intervjuerna också flera entydiga förslag om att projektledningen borde bedrivas 
med en heltidsarbetande projektledare, utan andra åtaganden än projektledning. Detta 
resonemang styrks av Smith (1990) som skriver att projektledaren bör ägna hela sin tid åt 
denna roll och inte dela den med andra ansvar och åtaganden. Det är därför olämpligt att 
projektledaren samtidigt deltar som konstruktör. Vidare behöver det inte vara en viss 
funktion i företaget som leder projekten; rollen som projektledare är för viktig för att inte 
låta de bäst anpassade sköta den sysslan (Cooper, 1999; Smith, 1990). Den filosofin delas 
dock inte av företaget som alltid låter konstruktörer från mekanikfunktionen leda projekten. 
Respondenternas relativt positiva bild av projektledningen måste ses mot bakgrunden att de 
flesta projekten som bedrivits varit små (4-5 personer), och därmed inte krävt någon 
omfattande projektledning. Trenden tycks dock gå mot större projekt och tidigare sådana 
har uppvisat brister i projektledningen. 
 
6.4.7 Organisationsförändringar 
I motsats till Smith (1990) som förespråkar att projektledaren ska ha befogenheter som 
överstiger funktionscheferna (s.k. ”heavyweight matris”), så saknar projektledarna sådana 
befogenheter på företaget. Karlsson & Åhlström (1996) hävdar liksom Smith (1990) att en 
sådan struktur är nödvändig för att projektledarna ska ha ansvar och kontroll över alla 
medlemmar i gruppen och det arbete som utförs. En närmare studie av organisationen på 
FoU-avdelningen visar att den bäst stämmer överens med modellen av en ”lightweight-
matris”. Detta innebär att funktionschefernas ansvar och befogenheter överstiger 
projektledarens. Smith (1998) menar att en ”lightweight”-matrisorganisation kan vara 
farligt för projekt. I en sådan har nämligen projektledaren mer ansvar än vad han/hon har 
befogenhet för. Projektledaren ser om projektet drar ut på tiden, ligger över budget eller om 
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någon inte presterar tillräckligt, men saknar mandat att åtgärda det vilket gör att 
beslutsfattandet går lika långsamt som i en funktionsorganisation. Ofta har företaget 
förändrats från en funktionsorganisation till en ”lightweight”-matrisorganisation” i tron att 
de skapat fungerande projektgrupper, men det enda de åstadkommit är ytterligare byråkrati. 
Istället förordas en ”heavyweight-matris”, där projektledaren har större befogenheter än 
funktionscheferna. 
 
FoU-ledningens syn på organisationsförändringar 
Trots att arbetet idag bedrivs i matrisorganisation finns en åsikt hos FoU-chefen att 
produktutvecklingen skulle fungera minst lika bra med en funktionsorganisation. Detta 
strider starkt mot Griffin & Hauser (1996) som menar att funktionsorganisationer bör 
undvikas då de försvårar samarbete mellan avdelningar och centraliserar beslutsfattande 
vilket hämmar korta, snabba beslutsvägar i arbetet. Pichler & Smith (2004) hävdar att just 
korta och snabba beslutsvägar är det som skapar snabbare produktutveckling. 
 
6.4.8 Utvärdering av projekt 
Vid projektslut görs en utvärdering av FoU-ledningsgrupp där budget, tidplan och 
kravspecifikationen behandlas. Projektgruppen deltar inte i någon form av utvärdering; 
något som en tredjedel av respondenterna tror kunde vara lärorikt. Ledningen ser heller 
ingen större vinst med att göra någon djupare utvärdering, eftersom de anser att personer 
bara kan lära sig genom att få uppleva själva.  
 
Ingen av respondenterna anser att företaget blir bättre på att genomföra projekten, medan ett 
fåtal snarare tycker att företaget blivit sämre. Pichler & Smith (2004) påstår att en 
förutsättning för att kunna förbättra produktutvecklingsprocessen är att kunna dra lärdomar 
från tidigare projekt. Ett sätt att göra det är att vid utvärderingen upprätta ett dokument med 
uppkomna produkt- och processproblem, som sedan förs vidare till kommande projekt för 
att deltagarna ska kunna undvika att repetera felen (Thomke & Fujimoto, 2000). Smith 
(1998) framhåller att det krävs verktyg och metoder för att kontinuerligt lära sig i 
organisationen, något som saknas fullständigt i företaget. Enligt några respondenter lär de 
sig genom att delta i projekten, och av varandra genom vardagliga informella samtal. 
Thomke & Fujimoto (2000) menar också att ett bra informationsflöde mellan projekt visst 
kan vara lärande för organisationen. Intervjuerna tyder dock på att dessa informella samtal 
inte verkar vara ett tillräckligt instrument för kontinuerligt lärande i organisationen, så ett 
behov av verktyg och modeller för gemensamt lärande tycks alltså finnas. 
 
6.5 Tvärfunktionellt arbete 
 
Griffin & Hauser (1996) påvisar en stark positiv koppling mellan omfattande 
tvärfunktionellt samarbete och framgångsrika projekt. Speciellt viktigt är ett tidigt 
samarbete mellan marknadsavdelningen och FoU-avdelningen.  
 
Många företag koncentrerar förbättringsarbetet på FoU-avdelningen, men faktum är att de 
stora förbättringarna inom produktutveckling görs i tvärfunktionella områden som att 
gemensamt arbeta fram kravspecifikationer, att jobba integrerat i projektets inledande 
osäkra fas, och att förbättra gränssnittet mot tillverkningen (Smith, 1999). Resultaten från 
intervjuerna visar dock att samarbetet i projekt är väldigt inkonsekvent och sker i huvudsak 
helt informellt och utan krav på omfattning och utformning. Det saknas alltså riktlinjer för 
hur samarbetet ska bedrivas. Exempelvis så är produktchefer och projektledare inte överens 
om vem av dem som ska ta initiativ till samarbete i projekt. 
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6.5.1 Produktchefens roll 
Det är först på senare år som produktchefer har deltagit mer engagerat i projekt, men detta 
är fortfarande inget stabilt tillstånd utan varierar mellan olika projekt. Det normala 
förfarandet är att produktchefen endast deltar i vissa möten, vilket gör att den kontinuerliga 
närvaron uteblir. Smith (1998) kritiserar detta sätt att delta då han menar att information 
försenas, vilket i sin tur leder till att hela projektet försenas. Att delta i en projektgrupp 
kräver kontinuerlig närvaro för att inte informationsflödet ska bromsa projektets progress. 
 
Vid analys av kundbehov, idégenerering, konceptframtagning och kravhantering anser 
Griffin & Hauser (1996) att samarbetet mellan FoU- och marknadsavdelningen bör vara 
som mest intensivt. På företaget hamnar dessa aktiviteter inom förstudien och projektets 
första fas, alltså de delar i projektet där FoU-avdelningen endast representeras av 
projektledaren. Produktchefen gör merparten av sitt arbete under dessa faser, men FoU-
ledningen bidrar inte med tillräckliga resurser för ett fullgott samarbete. Adamsson (2005) 
menar nämligen att projekten bör startas med fulla resurser. Projektmedlemmar från FoU-
avdelningen bör alltså delta tidigare i projekten och produktchefen bör ingå i 
projektgruppen där han under projektets första faser deltar kontinuerligt. 
 
6.5.2 Utvärdering av samarbetet mellan FoU- och marknads-

avdelningen 
Song et al (1997) nämner fem  faktorer som kan hindra tvärfunktionellt arbete: 
1) Skillnader i personligheter mellan avdelningar 
FoU-avdelningen består uteslutande av ingenjörer medan cirka hälften av personerna på 
marknadsavdelningen har ingenjörsbakgrund. Att företaget har relativt små personliga 
skillnader mellan avdelningarna borde därför vara en styrka.  
2) Kulturella skillnader och fördomar 
Under intervjuerna framkom en hel del åsikter om den andra avdelningen, främst från FoU-
avdelningen. Det är dock svårt att som utomstående värdera vad som är fördomar och vad 
som är fakta. Klart är dock att det finns en motvilja bland vissa respondenter inom FoU-
avdelningen att ge produktcheferna inflytande, eftersom de anser att de saknar ekonomiskt 
ansvar, saknar teknisk kompetens och ändrar åsikter. 
3) Skillnader i språk och jargong 
Ingen information om skillnader i språk och jargong framkom vid intervjuerna. Dock är det 
rimligt att anta att det råder språkliga skillnader, eftersom det förekommer feltolkningar av 
information mellan avdelningarna. 
4) Organisatoriska ansvarsområden och belöningssystem 
Marknadsavdelningen har ett belöningssystem som på årsbasis premierar höga 
försäljningspriser. FoU-avdelningen har kännedom om att marknadsavdelningen har ett mer 
fördelaktigt bonussystem än vad de själva har. Ingen av dem har dock någon form av 
projektrelaterat bonussystem. Griffin & Hauser (1996) menar att belöningssystem som 
premierar tvärfunktionellt arbete bidrar till att bryta ner barriärer mellan avdelningar och 
därigenom stimulerar bättre samarbete över gränserna. Tvärtom kan också belöningssystem 
som baseras på enskilda avdelningars prestationer skapa splittring och starkt försämra 
samarbetet. Företagets belöningssystem gagnar alltså inte tvärfunktionellt arbete utan torde 
ha en negativ inverkan. 
5) Fysiska barriärer mellan avdelningar 
Marknads- och FoU-avdelningen är visserligen belägna i olika delar av huset, men det 
verkar inte på något sätt hindra kommunikation och integration, utan snarare tvärtom. 
Produktcheferna reser dock en del i arbetet vilket kan vara hämmande för tillgängligheten. 
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Smith (1990) menar att projektgruppen bör sitta i en gemensam lokal och sträva efter så 
mycket samtal öga mot öga som möjligt. Det tycks således vara en styrka i företaget att alla 
är lokaliserade i samma byggnad, och det är troligtvis en förutsättning för att kunna arbeta 
så informellt som företaget gör.   
 
6.5.3 Samarbetet mellan andra avdelningar 
Samarbetet mellan FoU-avdelningen och andra avdelningar (produktion/inköp/customer 
support/testning/service) följer det mönster som Olson et al (2001) beskriver: att samarbetet 
är litet eller obefintligt i början av projekten, men ökar mot slutet då det finns ett större 
behov av informationsdelning, ”feedback” och koordinerande av aktiviteter mellan 
avdelningarna.  
 
Respondenter från produktionsavdelningen uttrycker en vilja att få delta tidigt i projekten 
men det är enligt litteraturen inte att föredra i innovativa projekt. Deras tidiga medverkan 
kan ha en negativ effekt på konceptframtagningen och kreativiteten hos projektgruppen, och 
därför bör inte deras önskan infrias. Efter den mest innovativa fasen är det dock mycket 
viktigt att produktionsavdelningens kunskaper kommer till nytta. De bör därför alltid ingå i 
projektgruppen, vilket de inte gör idag. (Olson et al, 2001) Eftersom merparten av all 
innovation på företaget sker i konceptarbetet - som görs av FoU-ledningen under förstudien 
innan projektet startats - så finns inget hinder för produktionsavdelningen att delta från dag 
ett i projekten. 
 
6.5.4 FoU-ledningens syn på det tvärfunktionella arbetet 
Song et al (1997) menar att en konstruktiv kultur till tvärfunktionellt arbete kan skapas om 
ledningen uttrycker sitt stöd och engagemang för detta. Cheferna för marknads- och FoU-
avdelningen visar sig dock båda vara kluvna till att utöka samarbetet mellan de två 
avdelningarna. Enligt Smith (1998) ändras attityder enklast genom att först ändra beteendet. 
Att låta personerna studera ett lyckat pilotprojekt kan därför vara ett bra sätt att vinna deras 
gehör för ett annat synsätt. Ett bättre tvärfunktionellt samarbete kan därför sannolikt uppnås 
genom att i pilotprojekt implementera metoder och processer som främjar detta. 
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7 Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras författarnas slutsatser som baseras på analysen av företagets 
produktutveckling. Huvudrubrikerna är: företagets produktutvecklingsprocess, projektets 
tidiga faser, tvärfunktionellt arbete, projektstyrning och utvärdering av mjukvaru-
utvecklingen. 
 
7.1 Företagets produktutvecklingsprocess 
 
Projekten bedrivs för närvarande inte på något uniformt sätt. Det saknas klara rutiner för 
vad som ska göras och hur det ska göras. Mycket ansvar vilar på de olika projektledarna att 
besluta när saker ska göras och hur, vilket leder till det inkonsekventa förfarandet att 
genomföra projekt. Att projekten bedrivs på så olika sätt tycks också vara hämmande för att 
åstadkomma förbättringar i projektarbetet.  
 
Företaget behöver en välformulerad och välfungerande produktutvecklingsprocess som: 
• Klargör vad som ska göras och hur 
• Klargör när saker ska göras och av vem/vilka 
• Använder milstolpar som styrning i projekten 
• Innehåller en kravhanteringsprocess som hanterar komplexa övergripande krav inom 

både hård- och mjukvara 
• Specificerar leveransen från varje fas 
• Främjar tvärfunktionellt arbete 
 
7.2 Projektets tidiga faser 
  
Förstudiearbetet bedrivs på ett omfattande sätt i företaget, vilket teorin också förespråkar. 
FoU-ledningens intresse i att minimera riskerna inför projektstarten leder dock till att för 
mycket arbete ofta görs i förstudien, vilket får negativ påverkan på projektet. Analysen 
visar nämligen att den första fasen av projekten tycks ha störst förbättringspotential. Arbetet 
med att ta fram koncept, kravspecifikation, budget, tidplan och systemdesign görs av FoU-
ledningen, produktchefen och projektledaren. Projektgruppen åläggs minimalt ansvar för 
utformningen av produktens egenskaper, utan får bara verkställa ledningens produktvision 
till en färdig produkt. När projektet startas har ledningen alltså redan bestämt mycket om 
produktens utformning, vilket gör att konstruktionsarbetet vidtar ganska omgående. Att 
starta tidigt med konstruktionsarbetet är i sig ingen nackdel. Problemet är att 
projektgruppen sällan har den information de behöver för att kunna arbeta effektivt. 
 
• Projektgruppens ringa delaktighet i projektets tidiga fas leder till informationsbrist och 

avsaknad av ägandeskap till projektet 
 

Kravhanteringen utförs inte tillräckligt bra, vilket resulterar i en kravspecifikation som ej 
innehåller den information projektgruppen behöver. Orsakerna är att: 
• För lite tid ägnas åt kravhantering 
• Mjukvara specificeras inte i kravspecifikationen 
• Många krav är inte formulerade på verifierbar form utan som ”bättre än”-krav eller 

enligt företagsstandard 
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• Kravhanteringen utförs ej av en tvärfunktionell projektgrupp 
• Projektgruppen har ej tillräcklig kundkontakt för att förstå användarnas behov 

 
Problemen i projektens inledande fas är en bidragande orsak till att projekten drabbas av 
tidsbrist i slutet. Denna tidsbrist leder ofta till en ofullständig sluttestning av produkten. En 
annan orsak är att den avsatta tiden för testning ofta är knapphändig då ledningen inte 
prioriterar detta tillräckligt. Ett effektivare framtungt projektarbete skulle undanröja fler 
problem tidigt i projektet, vilket leder till tidsvinster i detaljkonstruktionen. Således frigörs 
tid mot slutet av projektet som ger möjlighet till mer omfattande testning av produkterna, 
med höjd produktkvalitet som effekt. För att förbättra produktkvaliteten behöver testningen 
ges mer tid. Detta kan åstadkommas genom att: 
• Arbeta mer framtungt vilket frigör tid i slutet av projektet 
• FoU- och marknadsledningen prioriterar sluttestning högre genom att avsätta mer tid 
 
7.2.1 Resursallokering 
En grundförutsättning för att projektgruppen ska kunna tillgodogöra sig den nödvändiga 
informationen är att alla deltar med fullt engagemang, och att alla resurser tillsätts 
samtidigt. Detta prioriteras dock ej på företaget, där framförallt mjukvaruutvecklare ofta är 
försenade vid såväl projektstart som vid projektslut. Att lösa det problemet kräver lång tid 
av framtungt projektarbete, vilket i sin tur kräver att gemensam projektstart prioriteras. 
 
• Företaget måste prioritera gemensam projektstart för att kunna lösa problemen med 

utdragna projekt 
 
7.2.2 Koncept och innovation 
Arbetet med konceptframtagning och konceptval görs av FoU-ledningen under förstudien, 
och skiljer sig därmed från den teoretiska modellen som förespråkar att projektgruppen bör 
göra detta i projektets tidiga fas. Författarna anser dock att detta för närvarande inte är något 
problem på företaget, utan snarare än styrka, då ledningen tycks vara mycket kompetent 
inom det området. I ett framtida perspektiv kan det dock vara problematiskt att det 
innovativa arbetet utförs av ett fåtal personer. 
 
• Att innovationsförmågan införlivas i ett fåtal personer är en styrka idag, men kan bli ett 

problem i framtiden 
 
7.3 Tvärfunktionellt arbete 
 
Det sker redan ett visst mått av samarbete mellan företagets avdelningar men det finns inga 
rutiner för vilka avdelningar som ska delta, hur de ska delta, och när de ska delta. 
Samarbetet sker spontant baserat på avdelningarnas goda välvilja att hjälpa till. Generellt 
tycks personer på FoU-avdelningen vara motsträviga till att utvidga samarbetet medan flera 
andra avdelningar gärna vill ha mer omfattande och tydligare samarbetsformer. Teorin ger 
stöd för det sistnämnda då analysen visar att: 
 
• Under projektets tidiga faser bör produktchefen och en representant från customer 

support alltid delta i projektgruppen. När konstruktionsfasen närmar sig kan de 
successivt minska sitt deltagande. 

• Produktionsavdelningen bör alltid ha en representant i projektgruppen för att tidigt 
kunna påverka beslutsfattande för bättre producerbarhet  
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• Inköparna bör delta redan i fasen systemdesign för att välja underleverantörer till viktiga 
komponenter, så att de kan förberedas för produktion på ett tidigare stadium. De är 
också en viktig resurs i konstruktionsarbetet med sin kunskap om lämpliga 
komponenter. 

 
7.4 Projektstyrning 
 
FoU-ledningens styrning av projekten fungerar relativt bra. Projektplaneringen fungerar 
med god långsiktighet men resursallokeringen är bristande då projektstart med fulla resurser 
ej prioriteras. Det tycks primärt vara inom projektledningen och uppföljningen av projekten 
som de största bristerna finns.  
 
Att projektledningen bedrivs av en person parallellt med konstruktionsarbetet är inte bra. 
Projektledningen är för viktig för att vara en bisyssla och därför ska den rollen skötas utan 
andra förpliktelser. Vidare bör den person som är bäst lämpad utses till projektledare, och 
inte den som av tradition brukar utses. En hämmande faktor för projektledarskapet är 
organisationsstrukturen. Dagens matrisstruktur med tyngdpunkt på funktionscheferna gör 
projektledaren ”handlingsförlamad”. För en starkare projektledning krävs en 
matrisorganisation med tyngdpunkt på projekten. 
 
Projektledningen behöver förbättras och ges högre prioritet genom att: 
• Den bäst lämpade personen ska få uppdraget 
• Projektledaren bör ej delta i konstruktionsarbetet 
• Matrisorganisationen bör anpassas mot en tydligare projektfokusering så att projekt-

ledaren får större utrymme att agera 
 
Utvärderingen vid projektslut är mycket bristfällig i företaget och sannolikt en starkt 
bidragande orsak till varför projektmedarbetare inte upplever någon förbättring av 
projektarbetet. Att vid projektslut göra en grundlig utvärdering är nämligen ett betydande 
verktyg för att ständigt kunna förbättra organisationens effektivitet.  
 
• För att uppnå varaktiga förbättringar i produktutvecklingen behöver företaget utvärdera 

projekten och lära sig av framgångar och motgångar i dem. Detta är en mycket central 
del för att åstadkomma förbättringar på företaget och detta behöver därför ges stor 
uppmärksamhet. 

 
7.5 Utvärdering av mjukvaruutvecklingen 
 
Mjukvaran ges inte tillräcklig prioritet i utvecklingsarbetet och störs därför av 
produktunderhåll som försenar projekten. Mentaliteten att ”allt kan lösas med mjukvara” 
tyder på att företaget ännu inte är tillräckligt moget för att effektivt hantera hård- och 
mjukvara samtidigt. Mjukvaruutvecklingen behöver således ta en större plats och ett första 
steg är att mjukvaran alltid bör finnas specificerad i kravspecifikationen. Vidare behövs 
stödåtgärder för att förbättra kommunikationen mellan mjukvaruutvecklare, så att 
programmeringsarbetet kan effektiviseras. 
 
Mjukvaruutvecklingen har brister i såväl de interna utvecklingsrutinerna som i interaktionen 
med andra aktörer i produktutvecklingen eftersom: 
• Krav på mjukvaran ej finns angivna i kravspecifikationen 
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• Mjukvaruutveckling ej prioriteras tillräckligt utan tvingas till ständiga anpassningar 
• Den interna kommunikationen mellan mjukvaruutvecklare är bristfällig 
• Mjukvaruutvecklarna störs av produktunderhåll vilket stjäl tid från projektarbetet 
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8 Rekommendationer 
 
Slutsatserna kan inrymmas i två huvudsakliga block; för det första behövs ett mer stringent 
arbetssätt i projektform, och för det andra behövs stödåtgärder inom mjukvaruarbetet, se 
figur 10. Formerna för projektarbetet kan vidare brytas ner i två fundamentala åtgärder; för 
det första behövs rutiner för arbetet i form av en produktutvecklingsprocess och för det 
andra bör en professionell projektledare användas. Inom mjukvaruutveckling finns behov 
av ett mer strukturerat arbetssätt inom konfigurationsstyrning och kravhantering samt att 
utveckla kommunikationen mellan mjukvaruutvecklare. 
 

Kravhantering
Kommunikation

Konfigurationsstyrning

Mer konsekvent projektarbete

Rutiner för arbetet genom 
en ny PU-process

Stödåtgärder inom mjukvaru-
utveckling

Professionell projektledare

 
Figur 12. Sammanfattning av rekommendationerna. Fem konkreta förslag som leder till 

förbättringar inom två övergripande områden.  
 
8.1 Ny produktutvecklingsprocess 
 
Analysen visar att produktutvecklingen redan innefattar många av de aktiviteter som 
förordas i teorin, men vissa görs på fel sätt eller vid fel tidpunkt, medan andra aktiviteter 
inte görs alls. Den rekommenderade nya produktutvecklingsprocessen är därför ingen 
revolutionerande omarbetning utan snarare en vidareutveckling och ett förtydligande av den 
process som beskriver dagens arbetsgång. Figur 11 visar en förenklad bild av processen för 
att åskådliggöra sekvensen av de faser som beskrivs nedan. Processen visas mer detaljerad i 
bilaga 3. 

 
8.1.1 Projektets första fas 
FoU-ledningen tillsätter resurser till projektet och bestämmer tidpunkt för projektstart. 
Projekten ska startas med samtliga deltagare medverkande från start; det är mycket viktigt 
för att alla i gruppen ska vara insatta i uppgiften, och ge rätt förutsättningar för ett bra 
samarbete. Problemet med att personer blir otillgängliga på grund av förseningar i slutet av 
andra pågående projekt kan endast lösas på lång sikt. Den kortsiktiga lösningen är att vänta 
tills alla resurser är tillgängliga innan projektet startas. De resurser som får vänta kan 
förslagsvis arbeta med produktunderhåll. Pilotprojekten får utvisa om det är värt den 
uppoffringen.  
 

Kravhantering Systemdesign Detaljkonstruktion Testning & 
Konstruktionsändringar Produktionsstart1 32 4 5

Figur 13. Förenklad modell av den rekommenderade PU-processen 
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En kravhanteringsprocess beskriven i bilaga 4 bör följas av projektgruppen. En person från 
produktionsavdelningen ska alltid ingå i projektgruppen liksom produktchefen under denna 
process, även en person från customer support ska delta. Hela projektgruppen ska sedan ta 
del av all den information som framkommit under förstudien. Ledningen ska också tydligt 
förmedla projekts målkriterier, gärna med utgångspunkt från Smith (1999). Efter att 
projektgruppen gjort sig införstådd med vad projektet handlar om bör kundbesök göras. 
Hela gruppen besöker då en eller flera kunder i studiesyfte för att se i vilken miljö 
produkten ska användas, hur användarna beter sig och vad de efterfrågar. Detta ger mycket 
viktig information till främst konstruktörerna som annars kan vara svår för dem att erhålla 
via andra personer. Många projekt behöver dock förbli konfidentiella och det är därför 
viktigt att besöken sker på ett smidigt sätt, så att ingen känslig information avslöjas.  
 
Efter att informationen om produktens krav inhämtats ska en produktbeskrivning göras. 
Produktens huvudfunktioner och kundnytta ska formuleras och verifieras av tidigare 
kontaktade användare. Efter verifikationen inleder projektgruppen det viktiga arbetet med 
att bryta ned övergripande krav i mindre delar. I detta skede ska extra uppmärksamhet 
läggas på att identifiera problem och motstridighet mellan olika krav. Då kravbilden är 
homogen ska kravspecifikationen skrivas enligt nedanstående.  
 
Kravspecifikationen 
Den nuvarande kravspecifikationen på företaget är användbar men följande förändringar 
bör göras: 
• Projektgruppen ska arbeta gemensamt med att skriva den 
• Kraven på mjukvaran ska finnas med i kravspecifikationen 
• Kraven ska skrivas på verifierbar form, och inte som ”bättre än”-krav eller enligt 

företagsstandard 
Kravspecifikationen ska sedan hållas aktuell genom projektet och uppdateras vid ändringar. 
 
Som sista steg i kravhanteringsprocessen ska projektgruppen bryta ned övergripande krav 
till en nivå där varje delkrav kan tilldelas en konstruktör. Syftet med detta är att 
projektgruppen ska kunna göra en tidplan för projektarbetet som är så realistisk som 
möjligt. Tidplanen bör utformas enligt nedanstående.  
 
Tidplan 
Arbetet med tidplanen görs gemensamt av gruppen i kravarbetet. Tidplanen ska förankras i 
beslutspunkter som projektet sedan ska styras mot. Här ska alltså datumen för samtliga 
beslutspunkter (1-5) bestämmas. Tidplanen ska sedan uppdateras kontinuerligt av 
projektledaren så att den ständigt är aktuell och viktig i arbetet. 
 
Efter att kravspecifikation, tidplan och budget har upprättats ska en riskanalys göras; en s.k. 
”system-FMEA”. Syftet är att skapa en förståelse för vilka delar som är mest kritiska för 
produkten. När detta arbete är slutfört, är gruppen redo att presentera projektet vid 
beslutspunkt 1. 
 
Beslutspunkt 1 
Gruppens ska här presentera kravspecifikationen, tidplanen, budgeten och resultatet av 
riskanalysen. De personer som är angivna i ISO-handboken ska delta och presentationen 
ska ske i ett sammankallat möte, inte skriftligen. Projektgruppen ska här ges grönt eller rött 
ljus att fortsätta sitt arbete. Självklart ska protokoll föras av mötet. 
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8.1.2 Systemdesign 
I denna fas av projektet ansluter inköpare till projektgruppen medan produktchefen 
successivt minskar sitt deltagande. Redan under förstudien har en del systemdesign gjorts 
och den ska förfinas och vidareutvecklas av projektgruppen i denna fas. Inköparen bidrar 
med sin kunskap för att styra konstruktionen mot större användning av 
standardkomponenter. Inom mekanikfunktionen finns god erfarenhet av systemdesign så 
metoderna är bekanta för dem. Produkten kan förslagsvis brytas ner i ett systemträd och 
delas in i moduler. Gränssnitten ska bestämmas och val av viktiga underleverantörer ska 
göras här. När gruppen har förstått hur produkten ska konstrueras är projektet redo att gå 
vidare till nästa fas. I bilaga 5 presenteras arbetet med systemdesign mer detaljerat.  
 
Beslutspunkt 2 
Vid denna beslutspunkt presenterar gruppen sin tänkta lösning för FoU-ledningsgrupp och 
produktchefen. De beslutar om lösningen är mogen att konstrueras under följande fas eller 
om den kräver omarbetningar innan den kan verkställas. 
 
8.1.3 Detaljkonstruktion 
Konstruktionsarbetet ska ske i nära samarbete mellan konstruktörer, inköpare och 
produktionsavdelningen. Detta för att produkten senare ska löpa smidigare genom 
produktionen och innehålla komponenter som är standardiserade och lättillgängliga i den 
mån det går. 

När den första prototypen tagits fram ska gruppen genomföra en konstruktions-FMEA 
för att identifiera produktens svagheter. Resultatet av den kan användas både vid 
framtagning av prototyptestningsplan och som vägledning i det fortsatta 
konstruktionsarbetet. I takt med att mer sofistikerade prototyper tas fram bör sluttestaren 
involveras i testningen. Arbetet med att ta fram ritningar görs kontinuerligt under denna fas 
av projektet. När gruppen kan visa testresultat från prototypen är projektet framme vid nästa 
beslutspunkt. 
 
Beslutspunkt 3 
Här presenteras utvärderingen av prototyperna och resultatet av konstruktions-FMEA. Detta 
möte kan liknas vid dagens KG2, och samma rutiner kan anammas. 
 
8.1.4 Testning & konstruktionsändringar 
• Samarbetet mellan sluttestaren och projektgruppen behöver vara nära 
• Konstruktörerna arbetar med att göra produkten klar för produktion, vilket leder till 

framtagning av 0-serie 
• Underleverantörer ska förberedas för produktion 
• Testning internt och hos kund 
• Komplett tillverkningsunderlag tas fram 
 
När 0-serien har testats är processen framme vid beslutspunkt 4. 
 
Beslutspunkt 4 
Motsvarigheten till dagens ”KG3”. 
 
8.1.5 Produktionsstart 
Typprovning och internutbildning sker i denna fas, vilket alltså inte skiljer sig från dagens 
arbetssätt. Gruppen gör mindre finjusteringar för att produktionen ska löpa smidigt. 
Projektgruppen ska också göra en ordentlig utvärdering av projektet där både projektarbetet 
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och produkten ska utvärderas. Den utvärdering som FoU-ledningen gör av ekonomi, tidplan 
och kravspecifikation kan behållas i nuvarande form. 
 
Beslutspunkt 5 
Projektgruppen presenterar resultatet av utvärderingen för hela FoU-avdelningen så att alla 
kan dra lärdomar av erfarenheterna från varje projekt. Därefter avslutas projektet och 
deltagarna är tillgängliga för nya projekt 
 
8.2 Professionell projektledning 
 
Projektledaren leder gruppen i arbetet och ansvarar för att processens alla steg genomförs. 
För att få ett konsekvent arbetssätt i varje projekt är det därför viktigt att projektledningen 
bedrivs på liknande sätt i alla projekt. Att arbeta enligt den rekommenderade 
produktutvecklingsprocessen kräver mer samordning och ledning än den nuvarande 
situationen. Därför rekommenderas att projektledningen sköts av den person som är mest 
lämplig att leda. Den personen ska endast arbeta med projektledning och inte delta i 
konstruktionsarbete samtidigt. Eftersom många projekt på företaget är relativt små kan det 
vara överflödigt med en heltidsarbetande projektledare i varje projekt. En möjlighet är att 
samma person leder två projekt; pilotprojekt får avslöja huruvida detta är lämpligt. Att 
kompetensen inhyses i en person gör företaget mer sårbart, men fördelarna borde överväga. 
Projektledaren måste också få större befogenheter så FoU-organisationen behöver därför 
förändras från en funktionstyngd matrisorganisation till en projektfokuserad 
matrisorganisation. Projektledarens befogenheter ska helst överstiga - eller vara jämställd 
med funktionschefernas. 
 
För att utvecklingstiden ska bli kortare åläggs, paradoxalt nog, projektgruppen fler göromål. 
Genom att lägga mer tid på arbetet innan själva produktifieringen minskar tiden för 
konstruktion och omkonstruktion vilket gör att den totala projekttiden blir kortare. Den 
tvärfunktionella inblandningen i projektgruppen ger mycket goda möjligheter till bättre 
konstruktionslösningar och parallellt arbete, vilket höjer kvaliteten och minskar ledtider, 
men det ställer högre krav på projektledaren. Genom att tillsätta en projektledare som lägger 
hela sin tid på att leda, och inte konstruera, kan behovet av bättre ledning och samordning 
uppfyllas. 
 
8.3 Tre K för mer strukturerad mjukvaruutveckling 
 
Baserat på slutsatserna från analysen rekommenderas tre huvudområden inom vilka 
förbättringar bör ske, se figur 12. Dessa huvudområden är hämtade från SW-CMM, en 
modell för att utvärdera ett företags mjukvaruutvecklingsprocess, se bilaga 2. 
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Konfigurationsstyrning

 

 
 
Kravhantering 
Genom att fokusera mer tid och resurser på att klargöra kravbilden på mjukvara uppnås 
större möjlighet att göra rätt från början. En klarare kravbild uppnås om 
mjukvaruutvecklare, liksom hela projektgruppen, följer kravhanteringsprocessen i bilaga 4. 
 
Kommunikation  
Att utöka kunskapsutbytet mellan mjukvaruutvecklare är avgörande för att på sikt höja den 
generella kompetensen. Genom att införa granskning av varandras kod skapas formella 
former för informellt lärande. Att minska känslan av prestige mellan utvecklare och satsa på 
”team-building” gör arbetet mer effektivt. 
 
Konfigurationsstyrning 
Om nya produktegenskaper adderas löpande under utvecklingsprojekt tenderar dessa att 
växa i omfattning. Företaget rekommenderas därför att inta en restriktiv hållning till att 
utöka produkters funktionalitet under projekttiden. Respektera och följ den befintliga 
versionsplaneringen och avsätt en bestämd tid per vecka för akut produktunderhåll. 
  
Genom att träna mjukvaruutvecklare inom PC-programmering och elektronik-
programmering i de tre K:na förväntas följande mål att uppnås inom mjukvaruutvecklingen: 
 
• Högre kvalitet 
Genom att tydliggöra kravbilden från början av programmeringsarbetet, ges rätt 
förutsättningar för att på ett genomtänkt sätt lägga upp programstrukturen. Detta kombinerat 
med kontinuerlig granskning av varandras program gör att problem tidigt kan identifieras 
och lösas innan de når kunden.  
 
• Kortare ledtider 
Om störande moment som aktiviteter med produktunderhåll och förändrad 
produktfunktionalitet reduceras, kan mjukvaruutvecklare fokusera mer på projektarbetet. 
Genom att förändra kravspecifikationen så att mjukvaruutvecklarna kan använda den i sitt 
arbete, kan testning av mjukvaran ske utan att behöva vänta på hårdvaran. 
 
• Bättre tekniska lösningar 

Figur 14. Schematisk figur över åtgärder för strukturerad mjukvaruutveckling 
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Genom att delta i kravhanterings- och systemdesignarbetet berikas mjukvaruutvecklarna 
med kunskap om produkterna. Med ökad produktkännedom skapas bättre förutsättningar att 
finna optimala lösningar som kombinerar teknologi från mjukvara och hårdvara.  
 
Effekter av investering i mjukvaruutveckling 
Det finns potential att bli ett företag som inte bara är bra på mjukvaruutveckling, utan som 
också kan bemästra konsten att utveckla högkvalitativa mekatroniska produkter med 
ansenligt kortare ledtider. Att skapa ett klimat som integrerar mjukvarukompetens i 
hårdvarulösningar och vice versa, är av stor betydelse för kommande framgång.  

I praktiken innebär det att mjukvaruutvecklare måste bli mer insatta i mätteknik och 
produktegenskaper för att på ett konstruktivt sätt bidra i projektens tidiga fas. 
Hårdvaruutvecklare måste bli mer insatta i förutsättningarna och möjligheterna med 
mjukvaruutvecklingen för att kunna hitta optimala lösningar i det tvärfunktionella 
systemdesignarbetet. 
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9 Implementering 
 
Nyckeln för att lyckas implementera förändringar är att FoU-ledningen uttrycker sitt fulla 
stöd. Utan deras engagemang och intresse är det bara slöseri med tid och resurser att 
försöka åstadkomma förändringar. (Smith, 1998) 
 
Förbättringsförslagen, som beskrivits tidigare i rapporten, kan kategoriseras i 
projektrelaterade - och mjukvarurelaterade åtgärder, enligt figur 13. De två blocken kan 
implementeras relativt oberoende av varandra. Den enda gemensamma beröringspunkten är 
att involvera mjukvara i kravhanteringen – vilket alltså påverkar både 
mjukvaruutvecklingen och projektarbetet. Medan de projektrelaterade åtgärderna kan 
implementeras successivt i kommande projekt, kan de mjukvarurelaterade åtgärderna 
omgående implementeras i den löpande verksamheten. 
 

 
Kravhantering 

Kommunikation 
Konfigurationsstyrning 

Projektåtgärder

Rutiner för arbetet genom  
en ny PU - process 

Mjukvaruutvecklingsåtgärder 

Professionell projektledare

 
 

Figur 15. Kategorisering av de rekommenderade förbättringsåtgärderna 
 
9.1 Tidpunkt för implementering av projektåtgärder 
 
Företagets preliminära planering visar att ett mycket stort projekt beräknas starta cirka 9 
månader efter detta examensarbetes avslutande. Som framgått av resultaten verkar företaget 
haft extra svårt att genomföra just stora projekt. Det vore därför önskvärt att det projektet 
kunde dra nytta av de föreslagna rekommendationerna. Det är därför brådskande att 
implementera och trimma in förändringar i organisationen. Att implementera förändringar i 
en organisation är dock en utdragen process, och det bör poängteras att det inte är någon 
fullständig implementering som här avses inför det stora projektet, utan snarare en 
möjlighet att åstadkomma mindre förändringar. Smith (1999) menar att det krävs både tid, 
uppmärksamhet och resurser för att lyckas implementera varaktiga förändringar. Att 
implementera åtgärderna till fullo kräver alltså ett större tidsperspektiv än fram tills det 
stora projektets start. 
 
Det stora projektet i fråga, kommer sedan under lång tid uppehålla en betydande del av de 
disponibla FoU-resurserna, vilket begränsar möjligheten att hitta lämpliga pilotprojekt 
medan det pågår. Enligt planeringen är det därför sannolikt med en väntan på ungefär två 
år. Att använda det stora projektet som pilotprojekt är heller ingen bra lösning, enligt en 
jämförelse med kriterier för ett pilotprojekt (Smith, 1998). Det tycks således finnas två 
vägar att gå. Antingen implementeras förändringar omgående, för att kunna dra nytta av 
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dem i det stora projektet, eller avvakta två år tills det stora projektet har avslutats. 
Författarna rekommenderar det förstnämnda alternativet. 
 
9.2 Projektåtgärder 
 
De rekommenderade åtgärderna under rubriken ”mer konsekvent projektarbete” i 
rekommendationskapitlet, omfattar flera punkter som behöver förändras. Alla dessa 
förändringar kan dock inte verkställas under ett enda pilotprojekt. Det skulle sannolikt 
överbelasta organisationen och sluta i ett enda stort misslyckande. Istället rekommenderas 
flera pilotprojekt där förändringar introduceras successivt, som framgår av 
implementeringsplanen. 
 
9.2.1 Kortsiktig implementeringsplan 
Det övergripande målet för implementeringen är att organisationen ska uppnå varaktiga 
förbättringar. Som tidigare nämnts är detta något som kan ta lång tid och kräver tålamod 
och uppmärksamhet. Ett delmål på vägen är att organisationens medlemmar ska hinna 
bekanta sig med några förändringsåtgärder innan det stora och viktiga projektet startar. I 
projektplanen finns två mindre projekt inplanerade parallellt, som beräknas ta slut strax före 
det stora projektet startar. Dessa två tycks vara lämpliga som pilotprojekt. Olika personer 
kommer sannolikt att delta i dessa två projekt vilket gör dem oberoende av varandra. I varje 
pilotprojekt kan endast ett begränsat antal förändringar genomföras, för att det ska finnas en 
rimlig chans att åstadkomma ett positivt resultat. För att organisationens medlemmar ska 
kunna lära sig maximalt under den begränsade tiden, är det därför lämpligt om de två 
parallella pilotprojekten har olika upplägg, se figur 14. 

Pilotprojekt A

Förberedelser

Pilotprojekt B

Förberedelser

 
Figur 16. Förslag på en kortsiktig implementeringsprocess. Beskriver länken från 

rekommendationer till utvärdering.  
 

Att förbereda organisationen för ett pilotprojekt 
Innan pilotprojekt kan startas är det viktigt att FoU-ledningen förbereder organisationen så 
att de får rätt förutsättningar att lyckas.  
• Först måste ett lämpligt projekt väljas, och det finns många kriterier att beakta. 

”Timing”, projektmål, omfattning, tidsram och vilka personer som är tänkta att delta, är 
alla exempel på sådana viktiga parametrar. 

• Resurser måste allokeras på ett klokt sätt. Om pilotprojektet exempelvis ska starta med 
fulla resurser, krävs att FoU-ledningen planerar för detta och tidigt bestämmer vilka 
personer som ska delta. Det är dessutom mycket viktigt att rätt personer väljs som 
projektledare och projektmedlemmar. Rätt i detta avseende är att välja personer som är 
motiverade och intresserade av att arbeta på ett nytt sätt. 
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• Projektledaren behöver göras väl införstådd med processen. Eftersom han/hon ska leda 
gruppen i nya arbetsuppgifter och nya rutiner är det mycket viktigt att känna till dessa.  

• Utbilda projektmedlemmarna inför projektstarten så att de känner sig bekväma och 
bekanta med förändringarna. Exempel på utbildning kan vara; hur arbetet med 
riskanalys ska gå till, hur arbetet med kravhanteringen ska bedrivas eller hur 
utvärderingen vid projektslut ska göras. 

• Klargör för projektmedlemmar och projektledare vilka förändringar pilotprojektet 
innebär, och vilket syfte de har 

 
Pilotprojekt A – med tyngd på kravhantering 
Pilotprojektet startas med samtliga projektmedlemmar närvarande från start. Även 
produktchefen ska ingå i gruppen. Fasen ”kravhantering” syftar till att gruppen gemensamt 
ska arbeta fram en kravspecifikation, tidplan och riskanalys. De som bedrivit förstudien 
behöver därför - i inledningen av projektet - överföra all nödvändig information till 
projektgruppen. I kravarbetet ska även mjukvara ingå, vilket är nytt för organisationen. Mot 
slutet av fasen ska en kravspecifikation skrivas ihop, tidplan upprättas, samt en system-
FMEA göras av projektgruppen. Sedan är det dags för konstruktionsgenomgång 1 där dessa 
dokument ska presenteras och diskuteras. Projektet kan därefter följa de vanliga rutinerna 
fram tills det avslutas. 
 
Detta pilotprojekt angriper de största problemen direkt. Gemensam projektstart lägger 
grunden för att kravhanteringen ska kunna bedrivas gemensamt av projektgruppen. Om 
detta arbete genomförs ordentligt kan det sannolikt leda till positiva synergieffekter senare 
under projektet, trots att allt då görs ”som vanligt”. Det har därför potential att kunna 
uppvisa tydliga förbättringar, men det innebär också relativt stora förändringar på en gång. 
Det är därför föga troligt att resultatet kommer att bli entydigt positivt. Men det är å andra 
sidan helt naturligt, eftersom förändringar i en organisation tar tid att genomföra. 
 
Pilotprojekt B – med tyngd på systemdesign 
I detta pilotprojekt påverkas endast konstruktionsfasen av förändringar. När KG1 avslutats, 
ska gruppen fokusera arbetet på att först ta fram en gedigen systemdesign innan 
detaljkonstruktionen görs. Inom mekanikfunktionen finns redan kunskap och erfarenhet 
inom området, men en systemdesign för hela produkten ska här göras. Det innebär att även 
mjukvaruutvecklarna omfattas av detta arbete. En ytterligare förändring är att inköpare ska 
integreras i projektgruppen, för att konstruktionen ska ha bättre möjlighet att anpassas efter 
lämpliga komponenter. 
 
Förändringarna i detta pilotprojekt är inte speciellt omfattande. Implementeringen gynnas 
sannolikt därför av att större fokusering kan göras på ett område. Det finns dock viss risk att 
något tydligt resultat uteblir eftersom systemdesignen byggs ovanpå en bristfällig 
kravhantering. Projektet innebär dock en viktig träning och erfarenhet, vilket sedan i 
kombination med lärdomarna av pilotprojekt A, kan leda till större förbättringar i ett 
framtida perspektiv. 
 
Utvärdering 
Efter genomfört projekt ska alltid en grundlig utvärdering göras. Det tvingar 
projektmedlemmarna till eftertanke vilket främjar personligt lärande. Genom att sedan dela 
med sig av erfarenheterna och kunskaperna, kan övriga i organisationen lära sig – utan att 
själva ha deltagit i projektet. Det gemensamma lärandet är en förutsättning för att 
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åstadkomma varaktiga förbättringar. Genom att arbeta iterativt med ”förberedelser – 
pilotprojekt – utvärdering” kan organisationen förbättras kontinuerligt. 
 
Efter att pilotprojekten A och B har genomförts ska de alltså utvärderas noggrant. Därefter 
sammankallas ett stormöte där de båda utvärderingarna behandlas och görs publika, så att 
de olika erfarenheterna förankras i organisationen. 
 
9.2.2 Långsiktig implementering 
När pilotprojekten utvärderats erhålls de första resultaten av de genomförda förändringarna. 
Oavsett utfallet av dessa återstår dock flera förändringar att genomföra i nya pilotprojekt. 
• Införa kundbesök för projektgruppen under kravhanteringsfasen 
• Involvera medarbetare från produktionsavdelningen i projektgruppen genom hela 

projektet 
• Involvera medarbetare från avdelningen för sluttestningen tidigare i projekten 
• Använda customer support i kravhanteringen 
• Göra konstruktions-FMEA 
• Utforma beslutspunkter för bättre projektstyrning 
• Använda en professionell projektledare 
 
Vissa av dessa åtgärder är lättare än andra att implementera. Att till exempel göra en 
konstruktions-FMEA utgör en ganska lindring belastning för projektet. Medan att införa en 
professionell projektledare kan innebära stora svårigheter i förhållningssätt och 
ansvarsfördelning. Att integrera personer från avdelningarna produktion, customer support 
och sluttestningen i projektet kan innebära komplikationer med att hitta tydliga roller. Det 
kan därför vara bättre att involvera de olika avdelningarna successivt. Då förenklas också 
ingenjörernas övergång till ett tvärfunktionellt arbetssätt. Risken finns annars att det uppstår 
ett missnöje med att involvera andra avdelningar, vilket kan vara förödande för möjligheten 
att lyckas med implementeringen. 
 
Beroende på utfallet av pilotprojekt A och B, måste företaget ta ställning till hur det ska gå 
vidare. Vissa åtgärder som inte lyckats behöver kanske en andra chans med ett nytt 
angreppssätt, medan andra åtgärder kanske inte är värda ett andra försök. Innan de 
inledande åtgärderna har acklimatiserats kan det vara vanskligt att ålägga projekten nya 
förändringar. Att implementera samtliga föreslagna åtgärder är sannolikt en mycket lång 
process som är svår att planera i detalj. 
  
9.3  Implementering av förbättringar i mjukvaruutveckling 
 
En strukturerad och väl fungerande mjukvaruutveckling är en allt viktigare del i modern 
produktutveckling. Företagets FoU-avdelning består idag till 45 % av mjukvaruutvecklare 
och chefer inom företaget anser att andelen kommer att öka. Mjukvaruutveckling är alltså 
inte en stödfunktion utan har och kommer att ha en avgörande del i framgången av 
företagets produkter. Tydliga mål bör därför sättas upp för utveckling av mjukvara för att 
göra företaget effektivare i ett långsiktigt perspektiv: 
• Förändra mentaliteten att mjukvara när som helst är lätt att ändra  
• Minska andelen produktunderhåll relaterat till mjukvara 
• Definiera en utvecklingsprocess för mjukvara  
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Förbättringsåtgärder för att uppnå målen är baserade på rekommendationerna till företaget. 
Att införa samtliga förbättringar vid samma tidpunkt ger dock en dålig förankring i 
organisationen och därmed ökad risk att målen inte uppnås. Genom en stegvis integration 
av förbättringar i företagets arbetssätt kan däremot målen successivt uppfyllas. 

 

 
  
 
Införande av förbättringar 
I figur 15 visas en modell bestående av fyra steg som visar på vilket sätt förbättringarna ska 
införas i företaget. Åtgärderna är inte beroende av ett pilotprojekt utan de kan införas 
omgående i det löpande arbetet inom funktionerna. För närvarande implementerar FoU-
ledningen en versionsplanering inom utveckling av PC-mjukvara som utgör en utmärkt 
startpunkt för införandet av förbättringarna.  
 
Innan varje steg implementeras ska mjukvaruutvecklare få utbildning om förutsättningarna 
som gäller för respektive steg. Det är avgörande att alla har samma syn på genomförandet 
för att nå ett bra resultat. Funktionscheferna för respektive mjukvaruavdelning ska ansvara 
för utbildningen. Nedan följer en beskrivning av varje stegs förutsättningar och syfte.  

Steg 1 
Versionsplaneringen ska göras känd i hela organisationen med intern marknadsföring. 
Mjukvaruutvecklare ska ges befogenhet att neka spontana tillägg av produktegenskaper. 
Det formella förfarandet genom customer support ska respekteras vid ändringar/önskemål. 
Störande men akut produktunderhållsarbete ska styras till bestämda tidpunkter i veckan. En 
lämplig bedömning gjord med utgångspunkt från intervjuerna, är att en halv dag per vecka 
kan vara rimligt att avsätta till detta arbete.  
 

  

Samlad 
kompetensnivå 
på företaget   

Tid för genomförande 

  
  
   

 
     

Steg 1   
Konfigurations-
styrning   

Steg 2   
Granskning 
av mjukvara 

Steg 3 
Gemensamma 
rutiner 

Steg 4 Kontinuerliga förbättringar 

Figur 17. Stegvis implementering av förändringarna ska generera en högre samlad 
kompetensnivå inom mjukvaruutveckling. Föreslagna tidpunkter för genomförande av 

stegen är angivna i år och kvartal. 
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När konfigurationsstyrningen fungerar bör detta ge högre effektivitet och struktur åt 
mjukvaruutvecklingen. Programmerare behöver inte längre utföra akuta 
”brandutryckningar” utan kan planera sina arbetsuppgifter mer långsiktigt. I detta läge är 
det lämpligt att införa steg två; granskning av mjukvara.  

Steg 2 
Granskning av mjukvara har två syften, dels att öka kommunikation och kunskapstillväxt 
mellan mjukvaruutvecklare och dels att upptäcka tekniska problem innan de når kunderna. 
Projektens tidsplanering ska innehålla granskning som en återkommande aktivitet. Varje 
vecka utbyter mjukvaruutvecklare programvara med fokus på att hitta problem och lära av 
varandras programmeringsteknik. Protokoll ska föras innehållande problembeskrivning av 
funna problem och dess lösningar. Maximalt ett A4 ska dokumenteras per 
granskningstillfälle och ska sparas i en problemdatabas, i vilken mjukvaruutvecklare ska 
kunna söka efter specifika problem. Respektive funktionschef för elektronikavdelningen 
och PC-avdelningen ansvarar för uppföljning av aktiviteten granskning.  
 
Steg två skapar en samsyn om rutiner för utveckling av mjukvara. Den ökade kunskapen 
om likheter och olikheter i arbetssätt ska ligga till grund för steg tre.  
 

Steg 3 
Rutiner kring mjukvaruutveckling ska tas fram i en arbetsgrupp under ledning av en 
utomstående sakkunnig gruppledare. Elektronik- och PC-programmerare ingår i gruppen 
och ska utvärdera arbetssätten att ta fram mjukvara och att samordna dem. Det samordnade 
arbetssättet bör innehålla huvudrubrikerna; analys, design och implementering. Analysdelen 
ska fokusera på vad programvaran ska göra och vilka applikationer som eftersöks. 
Designdelen ska fokusera på en programstruktur som är uppbyggd av fristående objekt. 
Implementeringsdelen ska fokusera på planering och genomförande av testning.  
 
Efter det tredje steget finns alltså en beskrivning av företagets process för 
mjukvaruutveckling. För att nå långsiktig effektivitet är det viktigt att alla 
mjukvaruutvecklare är förtrogna med processen och följer den. Steg fyra syftar till att 
kontinuerligt övervaka, detta och anpassa processen allt eftersom hela företaget förändras.  
 

Steg 4 
Uppföljning av processen bör göras efter varje avslutat projekt för att utvärdera om den 
följs och om den är relevant för arbetet med att utveckla mjukvara. Lärdomar från arbete i 
ett projekt ska föras över till den allmänt beskrivna processen och till den övriga 
organisationen. Ständiga förbättringar bör vara ledstjärnan för hela företaget och speciellt 
för utveckling av mjukvara.  
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10 Slutord 
 
Syftet med examensarbetet var att föreslå förbättringsförslag för att reducera produkt-
utvecklingsprojektens ledtider med bibehållen eller förbättrad produktkvalitet. Under 
arbetets gång visade det sig dock vara komplicerat att härleda förbättringsförslagen till 
endast ledtid eller produktkvalitet. Andra målkriterier som kostnad och producerbarhet 
verkade också vara sammankopplade med förbättringsförslagen, varför det var svårt att 
peka ut exakt hur olika målkriterier påverkas av olika förslag. De föreslagna förbättringarna 
innefattar alltså både förbättrad ledtid och produktkvalitet, likväl som att de kan påverka 
kostnad och producerbarhet - gör att examensarbetet uppfyllt sitt syfte, och mer där till. 
 
Det finns inga garantier för att de föreslagna åtgärderna verkligen leder till de förbättringar 
som avses. Oavsett utfallet kan de ändå ge positiva effekter för företaget genom att de kan 
ha en katalyserande effekt på förändringsarbetet. Det diskuteras nämligen mycket sällan på 
företaget hur produktutvecklingen bedrivs och hur den skulle kunna bli effektivare. Extra 
tydligt blev detta vid den diskussion som efterföljde presentationen av detta examensarbete. 
Flertalet av personerna är nämligen ovana att prata om hur arbetet bedrivs och saknar därför 
gemensamma begrepp, vilket leder till att de pratar utan att förstå varandra. Förhoppningen 
med detta examensarbete är att det ska resultera i att ledare och medarbetare får en 
tankeställare och börjar prata med varandra om hur arbetet kan effektiviseras. Många 
personer som intervjuats har visat sig ha en stark vilja att arbeta på ett effektivare sätt, vilket 
är en mycket värdefull grundsten att bygga förändringsarbetet på och som företaget bör ta 
tillvara. 
 
Återigen bör poängteras att företaget redan är mycket framgångsrikt med sina produkter. 
Den bild som detta examensarbete har återspeglat ger ingen rättvis bild av företaget i stort, 
utan har fokuserats på att hitta områden som kan förbättras. Uppdragsgivarna efterfrågade 
inte en rapport över hur duktiga de redan är, utan en rapport över vad som kan göras bättre. 
Examensarbetets begränsade tid och omfattning gjorde att den positiva sidan av företaget 
därför inte har prioriterats i detta arbete. 
 
Slutligen vill författarna ge ett stort tack till handledaren från KTH, Niklas Adamsson, 
liksom till de båda handledarna på företaget som varit till mycket stor hjälp genom hela 
examensarbetet. 



 

 



 

 67

11 Referenser 
 
11.1 Tryckta referenser 
 
Adamsson, Niklas (2005). “Mechatronics engineering, New requirements on cross-
functional integration.” Licentiate thesis, Department of Machine design, KTH. 
 
Bailetti, Antonio J. och Paul F. Litva (1995). ”Integrating Customer Requirements into 
Product Designs.” Journal of product innovation management 1995;12:3-15. 
 
Bonner, Joseph M., Robert W. Ruekert, Orville C. Jr. Walker (2002). “Upper management 
control of new product development projects and project performance.” Journal of product 
innovation management 19. 
 
Cooper, Robert G. (1999). “FROM EXPERIENCE The Invisible Success Factors in 
Product Innovation.” Journal of product innovation management 16:115-133. 
 
Ejvegård, Rolf (1996). “Vetenskaplig metod.” Studentlitteratur. 
 
Eriksson, L.T. och F. Wiedersheim-Paul (1997). ”Att utreda forska och rapportera.“ 
Malmö: Liber Ekonomi. 
 
Griffin, Abbie och John R. Hauser (1996). “Integrating R&D and Marketing: A Review and 
Analysis of The Literature.” Journal of Product Innovation Management 13:191-215 
 
Handfield, Robert B., Gary L. Ragatz, Kenneth J. Petersen och Robert M. Monczka (1999). 
“Involving suppliers in new product development.” California management review, vol. 42.  
 
Harter, Donald E., Mayuram S. Krishan och Sandra A. Slaughter (2000). ”Effects of 
Process Maturity on Quality, Cycle Time, and Effort in Software Product Development.” 
Management Science 2000 INFORMS, Vol. 46, No 4, April 2000 pp. 451-466 
 
INCOSE (2004). “Systems engineering handbook.” International council on system 
engineering. 
 
Karlsson, Christer och Eva Lovén (2003). ”Utveckling av komplexa produkter - integrerad 
mjukvara i traditionellt mekaniska produkter.” Institute for Management of Innovation and 
Technology IMIT – Rapport 2003:127 
 
Karlsson, Christer och Per Åhlström (1996). ”The difficult path to lean product 
development.” Journal of product innovation management, vol 13. 
 
Katz, Ralph (1997). “The human side of managing technological innovation.” Oxford 
University Press. ISBN 0-19-509694-0 
 
Kauppinen, Marjo, Sari Kujala, Tapani Aaltio och Laura Lehtola (2002). ”Introducing 
requirements engineering: How to make a cultural change happen in practice.” Proceedings 
of the IEEE joint international conference on requirements engineering. 
 



 

 68

Kvale, Steinar (1996). InterViews, Sage Publications, Inc., Beverly Hills, CA, USA. 
 
Kvale, Steinar (1983). “Interviews : an introduction to qualitative research interviewing.” 
Thousand Oaks, California. 
 
Nambisan, Satish och David Wilemon (2000). “Software Development and New Product 
Development: Potentials for Cross-Domain Knowledge Sharing.” IEEE Transitions On 
Engineering Management, vol. 47, No. 2, May 2000. 
 
Olson, Erik M., Walker C. Jr. Orville, Robert W. Ruekert och Joseph M. Bonner (2001). 
”Patterns of cooperation during new product development among marketing, operations and 
R&D: Implications for project performance.” Journal of product innovation management 
18;258-271 
 
Paulk, Mark C., Bill Curtis, Mary Beth Chrissis och Charles V. Weber (1993). “Capability 
Maturity Model for Software, version 1,1.” Technical Report CMU/SEI-93-TR-024 ESC-
TR-93-177 February 1993. 
 
Pichler, Roman och Preston G. Smith (2004). Developing your products in half the time. 
 
Pilemalm, Jörgen (2002). “Generating products in small and medium sized enterprises – 
Challenges and potential improvements”. Licentiate thesis, Department of Machine design, 
KTH. 
 
Repenning, Nelson P. (2001). “Understanding fire fighting in new product development.” 
Journal of product innovation management vol. 18. 
 
Smith, Preston G. och Donald G. Reinertsen (1992). ”Shortening the product development 
cycle.” Research-Technology Management 
 
Smith, Preston G. och Donald G. Reinertsen (1998). ”Developing products in half the 
time.” John Wiley & Sons, Inc. ISBN: 0-471-29252-4 
 
Smith, Preston G. (1990). “Fast-cycle product development.” Engineering Management 
Journal Vol. 2 no. 2 June 1990 
 
Smith, Preston G. (1999). “From Experience: Reaping Benefit from Speed to Market.” 
Journal of product innovation management 1999 Vol.16 
 
Song, Michael, Mitzi M. Montoya-Weiss och Jeffrey B. Schmidt (1997). “Antecedents and 
consequences of cross-functional cooperation: A comparison of R&D, manufacturing and 
marketing perspectives.” Journal of product innovation management 14:35-47 
 
Thomke, Stefan och Takahiro Fujimoto (2000). ”The effect of front-loading problem-
solving on product development performance.” Journal of product innovation management, 
vol. 17. 
 
Rauscher, Tomlinson G. och Preston G. Smith (1995). ”Time-Driven Development of 
Software in Manufactured Goods.” Journal of product innovation management 12:186-199 
 



 

 69

Ulrich, Karl T. och Steven D. Eppinger (2003). ”Product design and development.” 
McGraw-Hill Education. ISBN 007-123273-7 
 
11.2 Elektroniska referenser 
 
Johansson, Per (2003). ”Feleffektanalys – FMEA.” Kursmaterial – FMEA, 
LiTH/Maskinkonstruktion. www.machine.ikp.liu.se/publications/fulltext/fmea.pdf 
 
11.3 Personlig kontakt 
 
Wernersson, Fredrik (2005-12-18). Intervju. Managementkonsult, AT& Kearney. 
 



 

 



 

 

Bilagor 
 
Bilaga 1. Intervjuguide 
 
1) Din funktion i projekt 
Beskrivande 

a) När startar ditt arbete i projekt?    
b) Vilka aktiviteter genomför du i ett nyutvecklings-/uppdateringsprojekt?  
c) Under vilka faser i utvecklingsarbetet är din insats som störst? 

Tyckande 
d) Skulle du kunna starta tidigare med ditt arbete?   
e) Vad krävs i så fall för att kunna starta tidigare?   
 

2) Kommunikation i projektarbetet/Samarbete 
Beskrivande 

a) Vilken information behöver du för att utföra dina aktiviteter?  
b) Hur inhämtar du denna information?    
c) Vem får resultatet av din aktivitet?     
d) Hur dokumenterar du ditt arbete?     
e) Hur lär du dig av egna och andras projekterfarenheter?   

Tyckande 
f) Vilka är de största hindren för samarbete mellan personer?  
g)    ”                            funktioner? 
h)    ”                            avdelningar? 
i) Ser du några fördelar med att utöka samarbetet mellan funktioner?  
j) Kan du börja ditt arbete tidigare, utan att ha fullständig information? 

 
3) Funktionskompetens 
Beskrivande  

a) Har din funktion spetskompetens eller bred kompetens?  
b) Hur samarbetar ni inom funktionen?   
c) Vilka kompetenser inom din funktion är du specialiserad inom?  
d) Hur hanterar du ett tekniskt problem inom funktionen som du inte kan lösa själv? 

Tyckande 
e) Utför ni ibland arbete som en underleverantör hade gjort bättre och snabbare? 
 

4) Motivation 
a) Hur motiverad är du att arbeta i projektarbete?    
b) Vilka faktorer driver respektive hindrar motivation?  
c) Hur upplever du andras engagemang?    

  
5) Utvecklingsprocessen  
Beskrivande 

a) Känner du till hur utvecklingsprocessen på företaget ser ut?  
b) Hur är den nuvarande utvecklingsprocessen beskriven?  
c) Följer det dagliga arbetet denna beskrivning?   
d) Vad avviker från beskrivningen och varför?   

Tyckande 
e) Tror du att en tydlig PU-process kan hjälpa projektarbetet?  



 

 

f) På vilket sätt hjälper den i så fall?    
   
 
6) Övervakning och styrning av projekt 
Beskrivande 

a) Vilka befogenheter och ansvar har styrgruppen?    
b) Vilka befogenheter och ansar har projektledaren?  
c)   Hur följer FoU-ledningsgruppen projektets progress?   
c) Finns det någon policy om när ett projekt ska avbrytas? 

Tyckande 
d) Upplever du att gruppen detaljstyrs eller ”coachas” av styrgruppen?  
e) Hur kan resurser strikt delas mellan projektarbete och aktivitetsarbete?  

 
7) Projektorganisation och ledning 
Beskrivande 

a) Skiljer sig projektorganisationer mellan olika projekttyper?    
b) Hur koordinerar du olika aktiviteter i projekt?    
c) Hur är viljan att ta åt sig uppgifter i projekt?    
d) Störs projektarbetet av medlemmars delade ansvar mellan projekt och aktivitet?  

Tyckande 
e) Får du gehör i gruppen för dina idéer och åsikter?   
f) Finns det problem med att vara deltagare och ledare samtidigt?  
g) Trivs du med att leda projekt?     
h) Hur tycker du att projektledningen fungerar?    
i) Vilka faktorer tror du har störst betydelse för gruppens prestation?  

   
8) Förstudien 

a) Vad görs i en förstudie i ett nyutvecklingsprojekt? Av vilka? 
b) När avslutas förstudien?      
c) Vad lämnar förstudien över till projektarbetet?  
  

9) Kravhantering 
Beskrivande 

a) Vilka arbetar fram kravspecifikationen?    
b) När i projektet görs detta arbete?     
c) Hur går detta arbete till?     
d) Vilket värde har informationen i kravspecifikationen för ditt arbete i projektet? 
e) Vilken information vill du att kravspecifikationen ska innehålla?  
f) Uppkommer ändringar i kravspecifikationen ofta under projektet? 
g) Vilka är det som brukar vilja ändra? 

Tyckande 
h) Anser du att dagens kravspecifikationer är tillräckligt bra?  
i) Vid vilken fas börjar det bli kritiskt att göra ändringar i kravspecifikationen? 
j) Borde man ha ett formellt ändringsstopp, som reglerar hur sent projektet som 
ändringar tillåts?      
k) Vad kan du bidra med i kravarbetet?    
l) Hur väl översätts din bild av produkten till teknisk specifikation?  
m) Hur väl förmedlar produktchefen sin bild av produkten? 



 

 

Nivå 1 Initial

•Kravhantering

•Planering av mjukvaruutveckling

•Styrning av mjukvaruutveckling

•Konfigurationsstyrning 

•Förvärv av SW-konsulter

•Kvalitetssäkring av mjukvara

Nivå av 
processmonad

Nivå 2 Upprepbar

Nivå 3 Definierad

Nivå 4 Styrd av nyckeltal

Nivå 5 Optimerad

Inga huvudområden för processutveckling

•Väldefinierad process

•Utbildningsprogram

•Granskning av kod

•Integrerad styrning av mjukvara

•Kvantitativ processutvärdering

•Kvalitetsstyrning av 
mjukvaruutveckling

•Självreglerande utvecklingsprocess

•Integrerar nya stödverktyg i 
processen kontinuerligt

Bilaga 2. Beskrivning av SW-CMM.  
Mjukvaruutvecklingsprocessens mognadsnivåerer och deras respektive huvudområden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nivå 1. Processen mäts inte på ett statistiskt sätt och därför kan inga systematiska 
förbättringar av processen ske. Utvecklingsarbetet är odisciplinerat och föränderligt. 
Framgången av utvecklingen är personberoende och mjukvarans kvalitet är svår att 
förutsäga. 
 
Nivå 2. Mjukvaruutvecklingen följer en formell process som övervakas genom att mäta tid 
och kostnad för enskilda aktiviteter. Den formella processen är accepterad av utvecklare 
och är därmed upprepbar.   
 
Nivå 3. Mjukvaruutvecklingen och styrningen av den följer en väldefinierad process som är 
känd i företaget. Utvecklare har god kännedom och kunskap om den formella processen och 
den kan därför anpassas för att passa olika projekttyper. Även ledningen är insatt i 
processen och följer det tekniska arbetets progress.  
 
Nivå 4. Kvaliteten av mjukvaruutveckling kan mätas och därmed övervakas. Ledningen 
vidtar korrigerande åtgärder när de kvantitativa värdena på kvaliteten överskrider 
toleransnivåer.  
 
Nivå 5. Organisationen kan själva upptäcka svagheter i utvecklingsprocessen och åtgärda 
dessa innan de orsakar problem. Processen förbättras kontinuerligt genom att nya 
stödverktyg och metoder utvärderas och implementeras.  



 

 

Bilaga 3. Ny produktutvecklingsprocess  



 

 

 
Bilaga 4. Rekommenderad kravhanteringsprocess 



 

 

Bilaga 5. Rekommenderad systemdesignprocess 
 

 


