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Sammanfattning 
Integrerad produktutveckling, IPU, beskriver en produktutvecklingsprocess med parallella och 
integrerade aktiviteter. Den bygger på produktlivscykelns principer efter vilka den tvärfunktionella 
projektgruppen sätts ihop. Syftet med detta arbete är att jämföra teorin med den praktiska 
tillämpningen av IPU, med fokus på projektstruktur, mål och beslut samt kommunikation. Detta 
genom att intervjua fyra företag, verksamma inom olika branscher och ställa dessa mot de mest 
förkommande teorierna i litteraturen. 

Undersökningen visade att företagen använder sig av en projektstruktur som kallas Stage-Gate, 
vilken var anpassad efter respektive företag. I praktiken förekom det två tvärfunktionella grupper vid 
organisation av IPU, en styr- och en projektgrupp vilket även stöds av teorin. På företagen återfanns 
två typer av projektledare. I stora projekt bestod ledarrollen av att vara coachande och i mindre var 
de tekniska färdigheterna viktigare.  

Den mest kritiska fasen i produktutvecklingen återfanns i början vid konceptgenerering vilket 
bekräftades av undersökningen. Det visade sig att i vissa fall var just denna fas svår att få fokus på. 
Vid konceptgenereringen är det även viktigt att företagen försöker ta ställning till tid-kostnad-kvalitet 
målen antingen genom att prioritera ett eller flera av dessa.  

Svårigheterna som upplevdes på företagen gällde framför allt kommunikationen över de kulturella 
gränserna och prioriteringen av projektmedlemmarnas arbetsuppgifter och tid. Den största 
kunskapen i företagen finns hos de anställda. Dock är det inte vanligt att företagen har ett system för 
att ta tillvara på detta. Det visade sig även finnas ett behov av en vidareutveckling av datasystem för 
att kunna använda sig av tidigare lösningar. 

Vår slutsats är att de företag vi har undersökt följer i stor utsträckning den teori som har 
presenterats. De använder sig av gate-modeller, följer produktlivscykelns principer och andra teorier 
som främjar den integrerade produktutvecklingen. Dock visade det sig att det som anses vara 
svårigheter i teorin inte alltid stämmer överens med de svårigheterna som upplevs ute på företagen. 
Vi har kommit fram till några områden som är fördelaktiga att lägga fokus på vid IPU så som gate-
modell, tydliga mål i början av processen, tydlig prioritering över arbetsuppgifterna, kommunikation, 
kompetenshantering samt tidig kontakt med kunder, leverantörer och produktion. 
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Abstract  
Integrated Product Development, IPD, describes a development process with parallel and integrated 
activities. It is based on product lifecycle principles after which the cross-functional project team is 
composed. The purpose of this work is to compare theory with the practical implementation of IPD 
focusing on project structure, goals, decision-making and communication. In order to do this, four 
companies, operating in different trades, were interviewed and compared to the theory, most 
common in literature. 

This study showed that all companies used the same project structure, also known as a Stage-Gate 
System. This gate-model was adapted to each company in order to fit their organization. In their 
practice of IPD two kinds of cross-functional teams were featured, a management and a project team 
which is also supported by the theory.  Two types of project managers were identified at these 
companies. In larger projects the project manager had the role of a coaching leader while in the 
smaller ones his/her technical expertise was of higher value. 

 It was confirmed that the most critical stage of the product development process is in the beginning 
at the concept generation. It was also found that in some cases this precise stage was difficult to set 
focus on. It is also important that companies try to hold on to the time, cost and quality trade-offs 
either by prioritizing one or several of them.   

The difficulties experienced by companies mainly consider cross-cultural communication and the 
team member’s time and activity prioritization. The main part of expertise can be found among the 
company’s employees but it is rare that companies have a proper system to utilize this. Moreover it 
was identified that companies need to develop their computer systems in order to track and use 
prior product solutions. 

Our conclusion is that the studied companies follow the presented theory to a great extent. They use 
gate-model and pursue the principles of product lifecycle and other theories that support the IPD. On 
the other hand difficulties experienced by companies were not always the same as in theory. 
According to our conclusion the following recommendations benefit IPD if they are in focus:  gate-
model, clear goals in the beginning of the process, clear prioritization of activities, communication, 
competence management and early contact with clients, suppliers and manufacturers. 
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1. Inledning 
Integrerad produktutveckling har blivit en nödvändig lösning på en av industrins utmaningar att 
kunna möta dagens krav på produkter. Termerna Concurrent Engineering, CE, och Integrerad 
Produktutveckling, IPU, används båda i källorna till detta arbete då de har likvärdiga definitioner. 
Dessa syftar till att man arbetar integrerat och parallellt istället för sekventiellt under 
produktutvecklingen. I detta arbete används endast termen IPU då det är den svenska termen som 
används för området.  

IPU bygger på konceptet från produktlivscykeln.[1] Produktlivscykeln och dess tid omfattar alla 
stationer i produktens resa: komponenttillverkning och anskaffning, montering, service och underhåll 
samt avfall och återvinning. [2] Integrationen som behövs vid IPU kan vara svår att uppnå i en 
hierarkisk organisation utan det måste utvecklas i en mer dynamisk organisation och arbetsplats som 
stödjer detta koncept. Detta kan uppnås genom att redan vid konceptstadiet ta hänsyn till produkten 
från ”vagga till grav”. En tvärfunktionellgrupp med personer från de olika funktionella grupperna 
bildas därför redan vid konceptgenerering. Det är även viktigt att ha en ledare som kan ange tydliga 
mål och värderingar. Parallellt ska det finnas en traditionell organisation som tar hand om underhåll 
och mindre justeringar av produkten. [1] 

Vid produktutveckling är det viktigt att förstå teknikskiften och att ha ett nära samarbete med 
leverantörer för att hålla takt med deras teknikutveckling. Kunder gör sina produktval efter olika 
standarder, certifikat och design. Detta är bra att tänka på vid definition av produktens 
kravspecifikationer.[2]  

När det kommer till service och underhåll finns det en kostnadströskel för produkten, där den inte 
längre är värd att repareras. Då reparationstiden förväntas att bli allt kortare samtidigt som garantin 
blir längre, är det viktigt att redan under utvecklingen besluta om produkten ska kunna repareras 
eller ersättas vid fel. Vissa av faktorer som kan minska reparationstiden kan bestämmas redan vid 
produktutvecklingen. [2] 

Hur produkten ska återvinnas är en fråga som också bör diskuteras och tas in i produktutvecklingen. 
Detta eftersom återvinningsrestriktioner blir allt strängare och det kan bli en dyr slutresa för 
produkten. Produktens miljöpåverkan bör vara utgångspunkten vid materialval, där återvinningsbara 
material är att föredra. [2] 

Ofta är kommunikationen mellan produktutveckling och produktion ett stort problem. Det 
förekommer att det görs förändringar i produktion som leder till ökade kostnader och ledtider. Detta 
uppstår när man vid produktutvecklingen inte tar hänsyn till att produkten ska vara lätt att 
producera. Vid IPU görs detta så att fel kan korrigeras så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen.[1] 

Många studier har gjorts på ämnet och det som driver IPU är samma i alla. Långsiktigt minska 
produktens kostnader, öka produktkvalitet och minska tiden att få ut produkten på 
marknaden.[3]Förhållande mellan tid, kostnad och kvalitet brukar illustreras med en triangel där 
varje hörn står för varsin del. [4]Hur väl man når upp till IPUs mål skiljer sig mycket mellan olika 
företag. Vid IPU ska man tänka på: tillverkningsvänlighet, servicevänlighet, tillförlitlighet, hur lätt man 
kan uppgradera och hur mycket resurser det krävs. [3] 
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Olika studier nämner olika sätt att nå fördelarna med IPU. De delas upp i organisationslösningar samt 
tekniska lösningar. De tekniska lösningarna består av informationshantering, data om organisationen 
och om den integrerade produktutvecklingen samt datahanteringsprogram. De organisatoriska 
lösningarna kan delas in i organisations-, grupp- och individuellnivå. Tyngden ligger här på 
tvärvetenskapen och tvärfunktionella grupper. Konceptet IPU är accepterat i så väl produkt och 
serviceorganisationer men det är svårt att arbeta med IPU i specifika situationer. Detta då IPU kräver 
organisatoriska förändringar. [3] 

1.1 Bakgrund 
Tidigare utformades utvecklingsprojekt i enlighet med linjeorganisationsstrukturen. Under 
styrgruppen fanns en projektgrupp med ansvar för alla pågående projekt och för dess respektive 
undergrupper. Vid sidan fanns det även en stödjande referensgrupp. Denna modell är inte passande 
för projektgenomförande eftersom den har en tendens att bli byråkratisk, ineffektiv och eftersom 
den har dåligt resursutnyttjande. [5]I slutet på 80-talet blev IPU ett alltmer vanligt begrepp som 
tillämpades i projektform. En av de första definitionerna kom 1988: 

"Concurrent Engineering is a systematic approach to the integrated, concurrent design of products 
and their related processes, including manufacturing and support. This approach is intended to cause 
the developers from the outset to consider all elements of the products life cycle from conception to 
disposal, including quality cost, schedule, and user requirements."[6] 

Nordamerika och Europa har kopierat konceptet efter flera framgångsrika Japanska företag som har 
använt modellen. Innan IPU var den europeiska industrin mer fokuserad på computer integrated 
manufacturing, CIM. Detta är en automatiserad produktionsmodell där personal inte behövs för varje 
skift.[1]Vid övergången till IPU blev företag uppmärksamma på att problem i bland annat produktion 
och logistik kan undvikas redan vid utvecklingsstadiet med hjälp av en integration.[3] 

1.2 Syfte och problemformulering 
Alla företag har på något sätt en integrerad produktutveckling. Detta är ett koncept som fungerar bra 
i teorin men är svårare att genomföra rent praktiskt. Vi vill undersöka hur företag har löst 
integrationen rent praktiskt, då med fokus på projektstruktur, mål och beslutsfattande samt 
kommunikation. Syftet med arbetet är att jämföra teorier som används vid IPU med de praktiska 
lösningarna för att kunna identifiera likheter och skillnader. Arbetet ska ses som en inblick för 
studerande med inriktning mot produktion, så de kan se hur det fungerar på företag. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur fungerar integrerad produktutveckling i praktiken? 

- I vilken utsträckning använder man sig av olika teorier om struktur, mål och 
beslut samt kommunikation i det praktiska användandet av IPU? 

- Vad finns det för faktorer för att lyckas med IPU och vad finns det för fallgropar? 

1.4 Avgränsningar och fördjupningsområde 
Denna avhandling kommer att fokusera på organisatoriska lösningar inom integrerad 
produktutveckling och beröra den tekniska aspekten i mindre utsträckning som även den är viktigt 
för att få IPU att fungera i praktiken. Den tekniska delen som kommer att beröras är de hjälpmedel 
man använder sig av vid kommunikations- och informationshantering. Även de organisatoriska 
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lösningarna kommer att begränsas till de grupper och individer som arbetar med produktutveckling 
och alltså utelämna organisationen som helhet. Vi har valt att titta på processen i sin helhet och inte 
gå in på djupet på någon av de presenterade teorierna.  Teorierna som berörs är de som mest 
frekvent förekommer i litteraturen. 

1.5 Metod och förutsättningar 
Den teoretiska informationen som används i detta arbete kommer från KTH:s databaser och 
bibliotek. Denna information kommer stå till grund för all teori som behövs för att kunna förstå IPU. 
En undersökning kommer att genomföras på fyra företag som använder sig av en integrerad 
produktutveckling. Detta för att få så färsk information om ämnet som möjligt. Intervjuerna kommer 
att genomföras på företagen och ett antal nyckelfrågor (se bilagan nummer 7.1) kommer att 
användas för att svaren lättare ska kunna jämföras med teorin. De företag som kommer att 
undersökas är Electrolux, Bombardier, De Laval och Xylem. Vi valde dessa då de är tillverkande 
företag som har varit verksamma länge och som verkar på olika marknader. 

Vårt tillvägagångssätt i arbetet är att läsa teori och bilda oss en uppfattning om de olika områdena 
och sedan ställa denna teori mot verkligheten. Vi anser att väl genomförda studier på fyra företag ska 
ge oss tillräckligt med information och material för att kunna färdigställa arbetet och kunna dra 
meningsfulla slutsatser. 

1.6 Förkortningar av termer 
CE   - Concurrent Engineering 

IPU   - Integrerad Produkt Utveckling 

QFD   - Quality Function Deployment 

DFM   - Design For Manufacture 

DFA   - Design For Assembly 

PDM   - Product Data Managment 

PLM   - Product Lifecycle Managment  

JIT   - Just In Time  

R&D   - Research and Development 
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2. Teori 
Vid studier av IPU har det identifierats två avgörande faser som har olika betydelse för 
produktutvecklingens resultat. Den första fasen syftar på konceptgenereringen vid start av projektet 
som sker på organisatorisk nivå och den andra på genomförandet av projektet som sker på 
gruppnivå. [7] Innan konceptfasen jobbar företagen efter olika scenario av marknadsutveckling och 
uppmärksammar på detta sätt olika förändringssignaler. I scenariodiskussioner deltar oftast 
representanter från ledningen för att kartlägga relevanta scenarier för deras affärsstrategi och 
konsekvenser av dessa.[8] 

2.1 Struktur 
I den första fasen vid integrerad produktutveckling är det viktigt att bestämma de strategiska medlen 
för projektet. Dessa ska bestämmas i enlighet med företagets affärsstrategi och mål samt produkt- 
och teknikpotential eftersom ett strategiskt viktigt projekt är mer legitimt och trovärdigt att 
genomföra. [7] 

2.1.1 Projektstruktur 
Det kommer nu presenteras två olika förslag på hur man kan strukturera produktutvecklingen.  

Den första strukturen är Målinriktad projektstyrning där det finns en tvärfunktionell kärngrupp. Varje 
representant i kärngruppen är ansvarig för en av projektets olika milstolpar. För varje milstolpe, 
milestone, finns det en tvärfunktionell undergrupp vars uppgift är problemlösning specifikt för denna 
milstolpe. Milstolparna är formulerade på så sätt att det ska gå att mäta projektgruppens prestation. 
[2] 

 

Figur 1. Målinriktad projektstyrning.[2] 
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Enligt Målinriktad projektstyrning ska projektet ha en dragspelsorganisations struktur som bygger på 
matrismodellen. Detta innebär att projektet bör vara flexibelt utformat för att kunna ta in den 
varierande resursinsats och kompetens som krävs i de olika skedena av processen samt för att kunna 
anpassa rätt arbetsuppgift till rätt kompetens. Medlemmarna är med i projektet så länge de har 
arbetsuppgifter att utföra. Det är viktigt att alla har samma status i förhållande till projektet. För att 
projektet ska kunna integreras i linjeorganisationen är det viktigt att fördela beslutsrätten efter 
medlemmarnas kompetens i det som besluten berör. Detta kan kartläggas med hjälp av så kallade 
ansvarskort, responsibility matrix, som formuleras på överordnad och detaljnivå. Den första 
behandlar de olika rollerna och den andra de konkreta aktiviteter som ska finnas i projektet. 
Ansvarskortet som beskriver ansvarsfördelningen av milstolpar är projektspecifika. På detta sätt, 
eftersom varje projekt är unikt, blir projektorganisationen ”skräddarsydd”. Fördelarna med denna 
struktur är bättre beslutsfördelning, flexibilitet, resursutnyttjande och kortare 
kommunikationsvägar.[5] 

Enligt Målinriktad projektstyrning bör funktionella chefer med lämplig kompetens tillsättas till en 
styrgrupp om projektarbetsformen är ny för företaget eller om projektet går tvärs över 
organisatoriska gränser. I annat fall kan den vanliga ledningsgruppen vara engagerad i 
projektgruppens resurstillsättning. [5] 

Den andra strukturen är Stage-Gate System, gate-modell, som är en konceptuell och operationell 
modell som används vid utveckling av nya produkter från idé till lansering. [9] Detta system gör det 
möjligt att se på innovation som en process som kan hanteras med hjälp av managementmetoder. 
Processen är indelad i en förutbestämd uppsättning av stager, faser, som består av flera parallella 
aktiviteter. Modellen kan bestå av fyra till sju stycken faser respektive gater, men den mest typiska är 
fem faser och gater. [10]Som vidareutveckling av gate-modellen har vissa företag lagt till en fas till 
den initiala delen av processen, som kallas Discovery stage för att fokusera på idégenerering och för 
att främja innovationstänkande. Olika idéer diskuteras under denna fas och förs vidare till gate 1, där 
de får bedömning. Samtidigt försöker företag som har fundamental forskning engagera denna enhet i 
produktutvecklingsprocessen och därmed bli mer resultatinriktad. Av denna anledning har det 
utvecklats en mindre Stage-Gate process i sig som kallas för StageGate-TD, technology development. 
Denna kopplas till gate-modellen via gate 1, 2 eller 3.[8] 

 

Figur 2. Stage-Gate. [8]  
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Med varje fas ökar projektkostnaden samtidigt som informationen blir bättre för att kunna hantera 
riskerna.[9]Mellan varje fas finns det gater som fungerar som kontrollgrindar för kvalitet. Vid varje 
gate finns det specifika leverabler som måste uppfyllas av projektgruppen. Själva utvecklingsarbetet 
utförs inom fasen.[10] 

Tillämpningen av gate-modellen ställer krav på organisatoriska förändringar. Projektet kan då inte 
längre överföras sekventiellt utan måste genomföras av samma projektledare och grupp. På detta 
sätt blir medarbetarna mer dedikerade till projektet. För att lyckas med produktutvecklingen måste 
projektet stödjas av personer med höga managementpositioner genom att de är delaktiga som 
styrgrupp vid varje gate. På detta sätt byggs företagets management metoder in i projektet. Med 
hjälp av gate-modellen fokuseras projektutförande på kvalitet. Eftersom det finns kvalitetskontroller 
vid varje gate sätter detta höga krav på projektledaren och gruppen. Det är också viktigt att lansera 
marknadsanpassadeprodukter. Gate-modellen möjliggör detta genom att definiera de första stegen i 
processen som de mest kritiska. Därmed krävs det en grundlig marknadsundersökning för att få en 
anpassad slutprodukt. Hur väl denna förundersökning har gjorts kommer att återspeglas i 
slutprodukten. För denna förundersökning kan projektet tilldelas en till två faser. Denna initiala 
ansträngning kan förkorta utvecklingsdelen av processen även om den förlängs i början. Detta genom 
att minska antalet iterationer för Research & Development eftersom det finns väldefinierade 
produktkrav.[10] 

En viktig aspekt av gate-modellen är att den kräver parallella aktiviteter som sker samtidigt och inte 
sekventiellt. Även om detta komplicerar processen bidrar det till att fler uppgifter kan utföras under 
samma tid med ett samarbete mellan olika funktionella grupper. Dilemmat mellan tidseffektivitet 
och kvalitet kan undvikas avsevärt på detta sätt. [10]Samtidigt innebär parallella aktiviteter en risk 
om någon av aktiviteterna tar ett beslut som påverkar en annan, vilket kan leda till att andra kör fast. 
Vissa faser går in i varandra, så att innan en fas avslutas påbörjas den andra för en smidig 
informationsövergång.[9] 

Då projektgruppen består av kompetenser från olika funktionella grupper är det viktigt att 
medlemmarna med olika bakgrund har samma uppfattning om produktkraven, projektmålen och 
dess befintliga status. Gate-modellen ger förslag på aktiviteter vid respektive fas men dessa är inte 
obligatoriska eftersom varje projekt är unik.[10] 

2.1.2 Gruppkonstellation 
Det är vanligt att man vid produktutveckling använder sig av tvärfunktionella grupper för att kunna 
integrera de olika funktionella grupperna. Med detta menas att det ingår representanter från de 
olika funktionella grupperna men det kan även ingå personer från utomstående företag, exempelvis 
kunder, leverantörer med flera. I en tvärfunktionell grupp kan det även finnas personer som är 
geografiskt skilda från varandra för att få in alla aspekter och de mest lämpade personerna att vara 
delaktiga i processen. Grupperna kan vara permanenta eller endast till för att genomföra en viss 
uppgift så som att ta fram eller förbättra en produkt. Konstellationen i gruppen behöver inte vara 
samma under hela projektets gång utan vissa funktioner blir viktigare och andra mindre viktiga under 
arbetets gång. Medlemmarna i gruppen kan vara med både heltid eller deltid men vanligtvis är man 
som medlem i en tvärfunktionell grupp även med i en funktionell arbetsgrupp eller medlem i flertalet 
tvärfunktionella grupper.[11] 
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För att kunna uppnå ett starkt samarbete inom gruppen har det identifierats några mognadsnivåer 
på ett eftersträvat samarbete. Det finns olika faktorer som kan förbättra ett samarbete och varje nivå 
definieras av en sådan faktor. Från omedvetna nivån, då varje medlem endast sköter sina uppgifter 
utan att ifrågasätta något, till en ökad medvetenhet om att varje medlem är en del av ett projekt som 
har större betydelse än de sammanlagda individuella uppgifterna och mål. Den högsta nivån uppnås 
om man kan uppfylla följande kriterier: gemensamt definierade och accepterade mål som alla strävar 
efter att uppfylla, engagemang i förenade processer, utnyttjande av befintliga resurser och kapacitet, 
synliggörande av varandras färdigheter och främjande av dessa positivt.[2] 

Många försök visar att tvärfunktionella grupper leder till snabbare utveckling, högre kvalitet och en 
mer kundanpassad produkt. Dock är inte alla försök lyckade utan det krävs ett effektivt ledarskap för 
att få ihop de olika kompetenserna. Det kan vara svårt att få det deltagande man väntar sig av 
medlemmarna då de ofta har flera projekt samtidigt.[11] 

Fördelarna med tvärfunktionella grupper är att det är ett flexibelt sätt att fördela resurser och att 
bevara spetskunskapen. Genom att arbeta med människor från olika avdelningar lär sig 
medlemmarna att se problem från olika synvinklar och arbeta mer kreativt vilket de sedan kan ta 
med sig till sina funktionella grupper.[11] 

2.1.3 Ledarskap 
Då projektet genomförs av en tvärfunktionellgrupp är det också viktigt att ta hänsyn till ledarskapet 
för att få medlemmar från olika kompetensområden att samarbeta. En typ av ledarskap och 
gruppstruktur är heavyweight team management som syftar till en struktur med en kärngrupp samt 
en ledare som rapporterar direkt till ledningen. Ledaren har totalt ansvar för varje gruppmedlem från 
de olika funktionella grupperna.[7]Medlemmar i kärngruppen jobbar med projektet på heltid. Ett 
sådant arrangemang är temporärt och görs vid projekt av stor betydelse för organisationen, 
exempelvis vid viktiga innovationsprojekt. Fördelarna med heavyweight team management är att 
arbetskvaliten förbättras och tiden förkortas. Däremot kan det komma motsättningar från 
medlemmarnas funktionella chefer.[4]Detta arbetssätt tillåter medlemmarna att koncentrera sig på 
projektarbetet och att börja se arbetet ur projektsynpunkt. Samtidigt finns det en risk att de 
glömmer bort att deras roll är att ge perspektiv utifrån deras funktionella grupp.[5] 

En annan typ av ledare har en aktiv roll i att främja gruppenssamarbetsvilja genom att öka dess 
lojalitet gentemot projektet. Detta genom att framhäva att varje medlem är ansvarig för projektets 
resultat samt att skapa en kultur som kännetecknas av ärlighet och förmågan att erkänna misstag. 
Projektledarens roll är att motivera och ge vägledning för projektet, vilket ställer mindre krav på 
ledarens tekniska kunskaper och större tillit till medlemmarnas förmåga i denna aspekt.[2]Det har 
visat sig vara fördelaktigt om ledaren inte har samma kunskaper som deltagarna samt att det finns 
ett högt förtroende för ledaren. [11]För denna typ av ledarskap är det passande om 
projektmedlemmarna är engagerade i projektet vid sidan av sina ordinarie arbetsuppgifter. Detta då 
resursutnyttjandet blir bättre genom att varje medlem kan utnyttja håltimmar i projektet till att 
utföra sina ordinarie arbetsuppgifter. Medlemmarna behåller även bättre kontakt med sina 
kompetensområden. Detta arbetssätt kräver ett detaljerat ansvars- och befogenhetsplanering. [5] 

Som ledare är det viktigt att se till att gruppen är aktivt delaktiga i hela processen. Genom att 
uppmuntra till att uttrycka åsikter och ge preliminära förslag uppmuntrar man deltagarna till att 
aktivt komma med förbättringsförslag istället för att lägga fram en färdig plan som gruppen får 
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uttrycka sina åsikter kring. Det sista har visat sig leda till rädsla för att uttrycka förslag och åsikter då 
det känns som att man kritiserar sin ledare.[11] 

Projektledaren kan stöta på kommunikationsproblem. Att se till att det blir rätt arbetsfördelning kan 
förbättra utförandet av projektet och kommunikationen. Gruppens kunskapsbildning underlättas 
med en arbetsmiljö som kännetecknas av informationsutväxling sinsemellan gruppmedlemmarna.[7] 

2.2 Mål och beslut 
Målen för det valda produktkonceptet ska formuleras utifrån företagets affärsstrategi och kundernas 
önskemål. Därefter tas beslut om vilka finans- och kunskapsresurser som projektet bör förses 
med.[7] 

Det är viktigt att veta vad man prioriterar i ett projekt. Tid-kostnad-kvalitet triangel ger insikt i hur de 
tre förhåller sig till varandra. Prioriterar man ett hörn i den sker det på bekostnaden av dem andra. 
Det är dock viktigt att ta hänsyn till alla tre aspekterna för att få ett lyckat projekt. Det är 
rekommenderat att prioritera 1-2 hörn i triangeln då det har visat sig vara svårt att driva ett projekt 
som anser att alla hörn är lika viktiga. Ett exempel är att ett projekt som måste genomföras på kort 
tid. Det kan antingen göras till priset av högre kostnader och lägre kvalitet eller endast på bekostnad 
av kvaliteten. Med det senare får man fram en billigare produkt.[4] 

Ett väl genomtänkt grupp- och projektstruktur har en positiv inverkan på gruppmedlemmarnas 
prestanda. Denna positiva och dynamiska arbetsmiljö kan därmed ligga till grund för välfungerande 
problemlösningar och beslutsfattande.[7]För att kunna fatta ett bra beslut krävs det att gruppen och 
ledaren sammarbetar och har ett bra utbyte av information.  När gruppen inte kommer överrens har 
besluten en förmåga att bli sämre då det ofta består av kompromisser av de olika lösningarna.[11] 

2.2.1 Att sätta upp mål 
När produktkonceptet är strategiskt berättigad att genomföras bör just detta projektets specifika mål 
formuleras och kommuniceras till gruppmedlemmarna som då kan dela gemensamma mål, vision 
och värderingar. Detta kan bidra till att varje gruppmedlem kan identifiera sig med projektets mål 
och riktning. Gemensamma mål leder också till förståelse och uppskattning för att gruppen är 
integrerad.[7]Målen för medlemmarna kan också vara svåra att få till att vara gemensamma då 
lojaliteten oftast ligger i deras funktionella grupp. Beslut kan vara svåra att fatta då medlemmarna i 
många fall måste ha godkännande från sina funktionella chefer.[11] 

Termen milstolpe används i samband med Målinriktad projektstyrning där den innebär olika 
kontrollstationer på väg mot projektets huvudmål. Dessa ska ge klara beskrivningar över 
projekttillstånd i olika skeden av projektarbetet. Milstolpar ska formuleras på ett lösningsneutralt 
sätt, alltså ska ange målet men ska inte ge antydan om tillvägagångssättet. En milstolpeplan ska vara 
logisk för att kunna skapa ett samband mellan milstolparna. Arbetet med dem kan ske parallellt. 
Samtidigt kan vissa milstolpar ske sekventiellt då en milstolpe endast kan komma igång efter att den 
föregående har avslutats. Det är därför mycket viktigt med en noggrann planering av milstolparna.[5] 

2.2.2 Beslutsfattande 
Ett antal riktlinjer har arbetats fram för att lyckas med ett aktivt ledarskap. Riktlinjerna delas in i två 
huvuddelar: Att analysera beslutssituationer och att främja deltagande. Som ledare ska man alltid 
bedöma hur viktigt ett beslut är innan det fattas. Vad blir konsekvenserna av beslutet och hur 
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påverkar det gruppen och organisationen. Det är även viktigt att man förstår vilka personer i gruppen 
som kommer med relevant data. Ibland är det även viktigt att fatta beslut utan gruppen om ledaren 
har de kunskaper som krävs. Man ska dock tänka på hur accepterat detta beslut blir av gruppen som 
då inte blir delaktiga i beslutet.[11] 

Beslutsfattande handlar om att kunna kompromissa mellan integrationens slutliga huvudmål: 
kostnadsbesparingar, kvalitetstänkande och kortare tidsåtgång från utveckling till lansering. 
Dessutom bör gruppen tänka på att det fattade beslutet inte motsäger de redan tagna besluten och 
kommer att överensstämma med de framtida förväntningarna. Detta för att kunna hålla projektet i 
samma riktning. Otydliga beslut kan leda till brist på engagemang och svårigheter att klara av 
uppsatta deadlines. Tydliga mål är viktiga för att gemensamt finna produktlösningar som uppfyller 
uppsatta krav och bidrar till effektiv och produktiv användning av befintliga resurser.[7] 

PUGH-matrisen är en metod som används för att kunna jämföra olika lösningar med varandra för att 
på så sätt kunna identifiera den bästa. Olika kriterier får viktvärden efter hur viktiga de är och betyg 
delas sedan ut till de olika lösningarna.  Den lösning som fått högst poäng ska då vara den 
bästa.[12]Vid produktutveckling används PUGH-matrisen främst vid konceptfasen för att välja det 
bästa konceptet baserat på kundens behov.[3] 

I gate-modellen bedöms projektet av styrgruppen efter gatens kriterium. Detta för att kunna avgöra 
ett Go/Kill beslut och godkänna planeringen för nästa fas. Ett Go-beslut innebär att projektet kan 
fortsätta medan ett Kill-beslutet avbryter projektet. Styrgruppen utgör en tvärfunktionell grupp för 
att kunna ha auktoriteten att tilldela projektet de nödvändiga resurserna. De analyserar projektets 
utförande och beslutar om dess framtid utifrån ekonomi- och affärsperspektiv. Vid initiala gaten finns 
det ”måste- och borde uppfyllas” kriterium av kvalitativ karaktär där de åtföljs av en checklista 
respektive en rankningsmodell. Vid senare gater läggs bedömningsfokuset på de finansiella 
aspekterna.[9]För att göra bättre Go/Kill beslut poängsätter styrgruppen projektet individuellt. Detta 
sammanställs och presenteras för styrgruppen. Oenigheter sinsemellan styrgruppen kan framhävas 
lättare och bidra till en diskussion för att enas om ett ömsesidigt beslut. Denna metod gör 
beslutsfattande mer transparent, då individuella bedömningar synliggörs och personliga agendan kan 
undvikas.[10] 

Det är viktigt att kunna ta beslutet att avsluta ett pågående projekt för att inte slösa på 
resurser.[10]Vissa företag har haft svårigheter med att stoppa svaga projekt. Då gater är viktiga 
beslutsstationer krävs strängare krav - gater bör förses med tänder som klipper av vid behov. I vissa 
fall godkänns projekt vid en gate men får ändå ingen resurstilldelning. Detta kan leda till att projektet 
förlängs på obestämd tid och produkten når inte marknaden.[9] 

Det finns undersökningar som säger att företag som har en anpassad gate-modell behöver inte 
längre kompromissa i tid-kostnad-kvalitet triangeln. De har lyckats att förkorta 
produktutvecklingstiden med 50 % utan att för den delen offra kvalitetsmålen.[13] 

2.3 Kommunikation  
Dagens samhälle har ett behov av högkvalitativa produkter som är tillverkade till ett lägre pris och 
som har kortare utvecklingstid. [14]Detta gör att kraven på kunskapsflödena måste bli mer effektiva 
så att inte viktig information går förlorad på vägen. Vid IPU är det mycket information som ska 
kommuniceras både i den tvärfunktionella gruppen och mellan de funktionella grupperna.  Att 
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deltagarna kommer från olika funktionella grupper kan göra kommunikationen svår då de har olika 
sätt att prata och föra sig. [11]Kunden eller beställaren bör ha en plats i den tvärfunktionella gruppen 
så tidigt som möjligt under utvecklingen så att den färdiga produkten ska matcha dennes önskningar 
och behov. [15] 

2.3.1 Informationshantering och databaser 
Produktutvecklingen är idag väldigt kunskapsintensiv och när medlemmar från de tvärfunktionella 
grupperna är geografiskt skilda kan det bli svårt att dela information. PLM, Product lifecycle 
managment, är en delad plattform inom företaget som består av produktrelaterad information. Här 
kan man hämta och återanvända tidigare produktkunskaper.  Det är viktigt att dokumentera alla 
processer i produktlivscykeln då de innehåller information som kan vara användbar vid 
beslutsfattande.[16] 

PDM, Product data managment, är ett mjukvarusystem som är en del av PLM och stödjer bland annat 
metoder för tillverkningsvänlighet.[17] Systemet tar hand om all produktinformation så att data ska 
vara tillgängligaför rätt person vid rätt tillfälle och i rätt format.[14] All information om produkten, 
från råmaterial till färdig produkt, ska kunna spåras så att man kan gå tillbaka och titta på de olika 
processerna som har använts under produktutvecklingen. PDM/PLM-system används för att hantera 
informationsutbyte mellan olika faser i produktlivscykeln. [16] 

Med gate-modellen genereras mycket nya idéer. För de idéer som inte går vidare har det blivit viktigt 
att ge feedback till idébäraren samt spara dem i en idébank för framtida användning.  Alla 
medarbetare bör ha tillgång till denna databas för att ge förslag på förbättringar och för att kunna 
återanvända dem under nya förutsättningar. [8] 

2.3.2 Kompetens 
Det är lättare att lagra och manipulera data och information än vad det är med kunskap. Forskning 
visar att den absolut största delen av kunskapen inom företagen finns hos de anställda. [16]Enligt en 
undersökning från 2011 har vart fjärde företag en kompetensdatabas varav endast hälften av denna 
är uppdaterad. [18]Kompetensdatabasen används för att kunna matcha anställda mot projekt och 
nya tjänster. De uppgifter som kan användas i databasen är utbildningar, tidigare erfarenheter och 
resultat från olika tester. Användningen av kompetensdatabasen är vanligast i företag som arbetar i 
projektform då det är viktigt att kunna ta tillvara på kunskapen i företaget och att den matchas till 
rätt projekt. [19] 

2.3.3 Olika kommunikationssätt 
En viktig del av produktutveckling är främjandet av kreativitet inom hela organisationen bland annat 
genom att organisera konferenser för ledare i mellan- och toppositioner utanför den vanliga 
verksamheten. Deltagarna kan exempelvis arbeta gruppvis med olika uppgifter som identifiering av 
trender, förändringar av kundefterfrågan, teknikskiften och kartläggning av företagets starka sidor 
och huvudkompetens. Deltagarna röstar sedan på framställda förslag och fortsätter jobba mer 
detaljerat i nybildade grupper.[8] 

Vid arbete i grupper finns det flera fördelaktiga sätt att kommunicera på: gruppmöten, video/röst 
konferenser, elektronisk White board och e-mail. Undersökningar har visat att virituella grupper är 
framgångsrika om fyra organisatoriskaroller återfinns i gruppen: en person som sammankallar till 
möten, en teknisk assistent som förbereder och testar utrustningen så att mötet inte ska hindras av 



11 
 

tekniken, en gruppledare och övriga gruppmedlemmar som förbereder sig inför mötet. Genom att 
arbeta parallellt, standardiserat och integrerat är det möjligt att korta produktutvecklingstiden med 
upp till 40 %. En fördel med att arbeta i virituella grupper är besparingar av tid och pengar som kan 
fås vid de korta mötena, telefon eller video, som är svåra att få vid de traditionella mötena kring ett 
bord. [15] 

I vissa internationella företag som använder sig av gate-modellen är styrgruppen geografiskt åtskilda 
och gaterna är elektroniska eller virtuella. I den förra fattas beslutet med hjälp av elektronisk 
distribution av leverabler, individuell poängssättning och videokonferenser. Med virtuella gater finns 
inga riktiga möten. Beslutsunderlaget blir den individuella poängssättningen utan 
diskussionsmöjligheter. Även om den sista inte tillåter ett optimalt beslutsfattande är det bättre än 
att styrgruppen inte är delaktig på grund av närvarosvårigheter. [9] 

På senare tid har samarbetet med kunder i processen betonats ytterligare. Vid kontakt med 
kunderna skall rätta slags frågor ställas till dem, då dessa kan ha svårt att tänka utanför sina 
erfarenheter av produkten. Det kan vara svårt att få vettigt svar av dem på frågor om vilka nya 
produkter, ny funktionalitet eller egenskap de önskar sig. Det är bättre istället att fråga, ”Vad 
fungerar inte i den befintliga produkten?”. En liknande teknik är omvänd brainstorming där en grupp 
med kunderna får diskutera produktens problem in i mista detalj och därmed föreslå var i produkten 
förbättringarna krävs. Ett annat förslag är att observera kundernas användarvanor på plats i en 
etnografisk undersökning, där processen genomförs av en tvärfunktionell projektgrupp. [8] 

Quality function deployment, QFD, är en metod som ofta används redan i konceptfasen då den 
översätter kundernas, eller beställarens, krav och behov till tekniska krav för varje fas i 
produktutvecklingen. [20]Målet med QFD är att identifiera de viktigaste attributen baserat på 
kundens behov. [21]Metoden har visat sig vara bra att arbeta med i de tvärfunktionella grupperna 
vid IPU. Man använder sig av QFD under konceptfasen för att undvika ändringar före och efter 
lanseringen. Detta eftersom mindre ändringar leder till kortare utvecklingstid och högre kvaliteten. 
[22] 

2.3.4 Tillverkningsvänlighet 
Produktutvecklingen kan bli mer kostsam vid IPU då de funktionella grupperna arbetar parallellt men 
de har sedan en lägre produktionskostnad. [15] Vid produktutveckling är tillverkningsvänliga 
principer som DFA, DFM och optimering av designen till tillverkningsutrustningen bra att ha som 
utgångspunkt. Detta för att bland annat kunna anpassa produktdesignen till automatiserad 
montering eftersom montering av komponenterna är en tidskrävande och kostsam process.[2] 

Design For Manufacture, DFM, är när produkten designas för att lätt kunna tillverkas. Detta genom 
att använda sig av standardiseringar, undvika former som kräver specialverktyg, använda 
lättbearbetade material och måttsätta ritningar för att underlätta programmering av maskiner. Vid 
Design For Assembly, DFA, arbetar man med att utforma produkten så att den ska vara lätt att 
montera. Det är bra om produkten består av så få delar som möjligt och att de delar som används är 
standardiserade. Delarna som används bör vara symmetriska eller märkbart osymmetriska för att 
underlätta monteringen som helst ska ske från bara ett håll. [23] 
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3. Undersökning 
Eftersom undersökningen bygger på intervjuer kommer information från företaget presenteras med 
deras respektive terminologi. 

3.1 Electrolux 
Electrolux som är ett svenskt företag och en av världens största tillverkare av vitvaror, bildades 1919. 
De säljer mer än 40 miljoner produkter till kunder i 150 olika länder varje år och har runt 50 000 
anställda världen över. Vi intervjuade Mats Ekblad som är primärutvecklingschef på matförvaring. 
Under sin tid på företaget har han jobbat med produktutveckling och varit aktiv i utvecklingen av 
integrationen. 

Electrolux arbetar med IPD och den första versionen implementerades 1993. Den har uppdaterats ett 
flertal gånger genom åren: 1997 kom en uppdaterad version, 2004 skedde större förändringar så att 
mer fokus lades i början av projekten, 2012 kommer en ny version som har ett arv från det tidigare. 

Mats anser att företaget har mycket kvar att göra med produktutvecklingsprocessen men att man 
har kommit en bra bit på vägen. Han poängterar även att det är en drömvärld idag jämfört med det 
då han började i företaget men den är ändå långt ifrån målet. Det som har gjort utvecklingen möjlig 
är personerna i företaget, alltså kommunikationen och inte de tekniska hjälpmedlen. Detta kan man 
inte åstadkomma genom att skriva en ny process utan det kräver ständig personlig utveckling av 
medarbetarna. Ju mer geografiskt utspridda man är inom företaget desto detaljerat beskriven måste 
ens process vara. Största svårigheten inom den integrerade produktutvecklingen enligt Mats är att få 
kommunikationen att fungera. Det Electrolux måste jobba med för att bli ännu bättre inom detta 
område är att fokusera på de geografiska och kulturella utmaningarna som finns idag. 

3.1.1 Projektstruktur 
Utvecklingen är företagets DNA- något de inte kan vara utan och något som alla avdelningar på något 
sätt är kopplade till. Tillverkning och utveckling sker parallellt i företaget som är uppdelat i två 
organisationsstrukturer, en linjeorganisation och en dynamisk organisation där man arbetar i 
projektform. Medlemmar i de tvärfunktionella grupperna har därför flera personer att rapportera till, 
den funktionella chefen samt projektledare. De funktionella grupperna som är integrerade i 
utvecklingen är teknik, marknad, design, inköp, patent och produktion. Grupperna är aktiva under 
olika skeden i processen men de arbetar ändå integrerat med de övriga grupperna så att det inte blir 
att man kastar över arbetet till nästakommande steg. Projektledaren jobbar endast med ett projekt i 
taget medan en konstruktör arbetar med exempelvis två samt patent och inköp har ca tio projekt 
parallellt. Överbryggningen mellan de funktionella grupperna är extremt viktig för att integrationen 
ska fungera både tids- och funktionsmässigt. 

3.1.2 Arbetsgång 
Arbetsgången under produktutvecklingen börjar med en finansiell strategi och undersökning om 
kapacitet finns för att uppnå ett nytt koncept. En grundläggande affärsanalys genomförs då man 
bland annat tittar på produkt- och marknadsområden. En undersökning görs som kan omfatta upp till 
2000 personer ur en relevant målgrupp som ger kvantitativa resultat. Vilka frågor som ska ställas i 
undersökningen är viktiga för att uppnå kvalitativa resultat, därför finns det fokusgrupper och 
grupper med extremanvändare för att få fram många synpunkter. Electrolux ser sedan konceptet 
från flera olika vinklingar: konsumenter, konkurrenter, teknik, design. Efter detta steg undersöker 
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man vilka möjlighetsområden som finns vilket innebär att man tittar på lösningar och inte på 
produkter så att inte teknikskiften missas. Därefter snävas området av och man analyserar 
utvecklingsområden i grupper om 5-6 personer. Sedan inleds insight to innovation fasen, tidigare 
kallad för konceptutveckling. Konsumentundersökningarna görs på många olika sätt här för att få 
flera informationskällor som ska leda till en insight, aha-upplevelse.  Alla dessa steg tar 1-6 månader 
beroende på omfattning. Först nu sätts en tvärfunktionellgrupp ihop bestående av marknadsföring, 
teknik och design. Dessa ska nu jobba med själva utvecklingen av produkten. 
Produktutvecklingsfasen kan variera mellan 1-2 år. 

Oftast är arbetet gemensamt inom gruppen om produkterna inte är så komplexa. Problemlösning gör 
man tillsammans för att många saker i projekten har bärighet på varandra. Man ska inte skyffla över 
problemen på varandra vilket kan hända om man inte arbetar ihop.  

3.1.3 Projektledaren 
Det är projektledaren som är ansvarig för allt som har med projektet att göra. Vid konceptstadiet är 
grupperna små och därför är ledaren då en aktiv medlem i gruppen medan vid produktutvecklings 
stadiet är projektledarens roll att vara ledare. De främsta uppgifterna man har som ledare vid 
produktutveckling är informationshantering, prioriteringar, att uppnå mål för att leverera i tid, att 
lösa problem, att delegera och att agera som personligcoach.  

Tidigare var projektledaren den bästa konstruktören, detta sker fortfarande i mindre projekt, vilket 
gjorde att man förlorade sin bäste spelare till administrativt arbete. Idag letar man efter personer 
som är duktiga på kommunikation, ledarskap och coachning samt att hålla ihop saker. Därmed är inte 
kraven lika höga på deras tekniska kunskaper. Projektledaren behöver inte ha ingenjörsbakgrund 
men ska ha kunskap om den produkt man jobbar med. Konstruktionsledare däremot bör ha djupare 
teknisk kunskap för att sammanställa den delen av projektet. 

3.1.4 Mål och beslut 
I början fattas det mest kritiska beslutet: ”ska vi sätta igång med det här projektet?”. Det här beslutet 
är inte kostsamt utan det är först när man trycker på att-beställa-verktyg knappen i slutet som 
kostnaderna drar iväg. Har man fattat fel beslut i början kan det leda till att man i ledningen inte 
borde gå vidare med projektet. Den gör det oftast ändå för att inte få ett stort hål i lanseringsplanen. 
Båda besluten är mindre bra men hålet i lanseringsplanen är snäppet värre. Om projektet fokuserar 
sina beslut till dess startpunkt med att sätta rätta mål, lönsamhetskrav osv kommer beslutet att 
beställa verktygen senare inte vara så omfattande. Det är dock svårt att få fokus på vikten av det 
inledande beslutet och veta vad som är rätt. I tidigt skede tas många beslut och det sker väldigt 
snabbt. De första 4-5 veckorna sätter man 70 % av produkten, efter det kan man inte säga:” gör om ” 
utan då måste man backa helt. 

Beslut i den tvärfunktionella gruppen fattas inte med någon formell röstning. Om det finns 
oenigheter är det projektledaren som får sista ordet då denne har helhetsansvaret. Dock är det 
viktigt att som ledare kunna lita på kompetensen i gruppen och inte lägga sig i detaljer utan fokusera 
på helheten.  

För att veta att man arbetar mot målen man har satt upp, finns det gater som man går igenom för att 
få gå vidare till nästa fas. Mellan faser har man check-point möten, delmål, för att få se att man följer 
den uppsatta planen. Målen rör finansiella ramar, kvalitet och prestanda. Alla mål är uppsatta så att 
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det går att mäta dem. Vid konceptfasen ska 80 % av alla mål vara satta för projektet. Detta eftersom 
det är en högrisknivå som kan leda till att saker inte fungerar och måste arbetas om. Tekniken och 
desginen är inte färdig på konceptnivå vilket gör att man använder sig av datamodeller istället för 
prototyper. 

Tid-kostnad-kvalitet triangeln vilar inte på ett hörn. Man behöver alla tre delarna. Företaget försöker 
att inte tappa bort sig i kostandsmålen under konstruktionsfasen exempelvis för att inte få ett 
kylskåp utan hyllor. Vid konceptfasen sätter man tidsmål av typen årstid, men när projektet startar 
måste lanseringsdatumet vara satt. Oftast har man produkten i butik innan man börjar sända tv-
reklam för att gardera sig mot att något kan gå snett då tv-reklamen upphandlas 6 månader innan 
den börjar sändas. 

3.1.5 Tillverkningsvänlighet 
Electrolux använder sig av modularisering och ser till tillgången på befintliga delar. Man försöker 
sätta ihop något som liknar ens drömprodukt i moduldelar. Om detta blir en lyckad produkt på 
marknaden kan man sedan styra den mer mot drömprodukten. Avvägningen mellan att få en hundra 
procentig drömprodukt eller att snabbt kunna lansera den med bättre kostnadsbild är något man 
alltid måste tänka på. 

Produktionen är med i utvecklingsgruppen då det har kunskap om fabriken i detalj ner till skruvar och 
muttrar. Förutom konstruktion består halva tiden av projektet av produktindustrialisering: pilotlina 
för att kunna testa, kalibrering och användning av prototyper. Produktionslinan förfinas efter det att 
man får in rätt verktyg och justeringar görs allt eftersom. 

När man vet vilken fabrik som ska användas känner man även alla dess förutsättningar för 
produktion. Eftersom Electrolux köpt upp många bolag ser fabrikerna väldigt olika ut. Det finns en 
mall för homogenisering men det går inte mot det som japanerna har, nämligen att allt är exakt lika i 
alla fabriker. De grundläggande principerna måste vara lika överallt, exempelvis hur man bockar plåt. 
Man simulerar endast när man måste göra om linan, för att få ett bra tidsflöde, men inte när man har 
en given set-up och endast gör små modifieringar. Företaget använder sig av DFM och DFA och det 
finns tydligt beskrivet att de ska tillämpas redan tidigt i utvecklings fasen. 

3.1.6 Information och kommunikation 
Under arbetets gång undersöker man om företaget kan producera produkten eller om någon annan 
kan gör det åt dem. Kontakt med leverantörertas först då man har insett att man behöver hjälp och i 
detta fall är leverantörerna med i ett tidigt skede av produktutveckling.  

Kommunikationen sker på alla möjliga vis i företaget, men då den är geografiskt utspridd blir det 
många telefonmöten. Det finns även en teamsight på intranät där man rapporterar in sina 
aktiviteter. Information i stort finns i databasen men den är inte så detaljerad.  

Möjlighet att hitta andras lösningar i databaser är något man jobbar med just nu. Tidigare har varje 
utvecklingsenhet haft sina egna PDM eller PLM system. Nu introduceras ett gemensamt system med 
allt material sökbart per modul och geometri. För att kunna dela lösningar måste man ha 
gemensamma gränssnitt annars kan man bara dela idéer. Electrolux jobbar mot detta men det finns 
idag endast i viss utsträckning. Detta kommer leda till att det ska gå att använda andras komponenter 
då man inte har råd att utveckla samma sak flera gånger.  
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Det är en stor utmaning att söka ta tillvara kunskapen i företaget då man är geografiskt utspridd. Det 
är även svårt att få konstruktörer i olika länder att arbeta fram lösningar tillsammans. Detta gör att 
det är viktigt att jobba fram ett nätverk, då inte mellanchefer utan på tvären längre ned i 
organisationen. Ett globalt kompetenscenter håller på att utvecklas. Dit rapporterar man från teamen 
för att få transparens men det är fortfarande långt kvar innan man är i idealläget. Electrolux bygger 
på ”att man känner nån som känner nån som känner nån som vet nåt”. Är man ny blir detta ett 
problem. Det händer ofta att man gör samma misstag flera gånger på grund av kommunikationsbrist.  
Electrolux jobbar med communitys på intranätet inom olika områden för att få anställda att lära 
känna varandra och diskutera. I dagsläget går det inte att ställa frågor där men man jobbar på att 
komma dit. 

3.2 Bombardier 
Bombardier är ett kanadensiskt företag som bildades 1942. De är en av världens största tillverkare av 
flyg och tåg. Idag har företag över 64 000 anställda totalt i alla länder där man har verksamhet. Vi 
intervjuade Christer Holmberg som är chef över produktkontor för tågströmriktare där både 
utveckling och förvaltning ingår, han har haft den positionen sedan 2000. 

Arbetet med integrerad produktutveckling började redan innan Christer kom till företaget. Detta 
genomfördes genom att arbeta i projektform under utvecklingsstadiet. Idag arbetar man med 
utvecklingen inom företaget men i framtiden är det möjligt att forskningsinstitut kommer att ha en 
plats i projekten. Sammarbete med olika högskolor har man redan idag.  

Christer tror att man i framtiden kommer att ändra sättet man arbetar på genom att arbeta mindre 
med teorin och mer med att prova sig fram i labb. Den teknik som kommer användas då kommer 
kanske att komma från andra branscher exempelvis bil- och mobiltelefonindustrin. Det finns flera 
förbättringsområden inom produktutvecklingen då främst lagringssystem och kommunikation. Att 
kunna hitta dokumentation utan att fråga någon var den finns är något man strävar efter och arbetar 
med i dagsläget.  

3.2.1 Projektstruktur 
Företaget använder sig av en gate-modell som består av: konceptfas, preliminär designfas, detail 
design fas, validering och verifikation av produkten. Mellan varje fas finns de gater där man 
kontrollerar att alla mål uppfylls. Antal gater varierar men normalt sätt oftast 3-4 stycken och ibland 
använder man sig även av delgater. Det kan ses som delmål. Det är oftast samma grupp som 
genomför hela projektet. Kärngruppen driver projektet sedan kommer det in olika funktionella 
grupper i olika faser. Medlemmarna i de olika grupper kan vara geografiskt utspridda vilket blir 
alltmer vanligt.  

Projektgruppen är en kärngrupp som består av olika tekniska discipliner. Det finns referensgrupper 
som har inflytande över resurser som stödjer projektgruppen. Dessa är funktionella grupper så som 
marknad, sälj, teknik och produktion. Inköp är även med i processen för att se till att det går att 
matcha leverantörer till rätta priser och för att se om förändringar kan göras för att kunna pressa 
priserna. Det finns även en styrgrupp som beslutar om tidplan, pengar och kvalitet. Denna består av 
högsta ledningen. 
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3.2.2 Arbetsgång 
Innan man startar ett projekt börjar man med att undersöka vad kunderna vill ha och efter det görs 
en budget för utvecklingen. Man använder sig av experter för att se om man kan använda befintlig 
teknik eller om man måste utveckla en ny för produkten. Gruppen formulerar dessa funktioner 
genom att brainstorma. Den kommer sedan fram till några idéer som man sedan utvärderar och kan 
bygga prototyper på och göra simuleringar. Dessa jämförs mot varandra för att hitta den bästa. QFD 
och PUGH-matris hjälper att på ett systematiskt sätt utvärdera och väga olika lösningar mot 
varandra. Dessa väger mycket i konceptfasen då man inte vet så mycket. QFD är ett viktigt 
hjälpmedel när man ska prioritera. 

Arbetet i projektet sker i grupp och projektledaren koordinerar uppgifterna. Projektledaren jobbar 
heltid med ett projekt medan vissa nyckelpersoner som har unik kompetens måste jobba i flera 
projekt samtidigt för att inte något av dessa ska stå stilla. Tidsperspektivet i projekten varierar mellan 
6 månader och 4 år. Projekten är hårt styrda med kontinuerliga och täta avstämningar. Det 
förekommer förseningar som leder till att förändringar måste göras under hela projektet och det 
gäller att se dem i tid. Alla är beroende av varandra och måste veta var de andra befinner sig i 
arbetet. Tidsprioriteringen sker internt i projekt. 

3.2.3 Projektledaren 
Rollen man har som projektledare är olika beroende på hur stort projekt man styr över. I ett stort 
projekt finns det bara tid att delegera. Projektledaren har ansvar att driva projektet men också ett 
ansvar att förmedla om det inte går att genomföra. Hela ansvaret att kommunicera uppåt om hur 
projektet går, ligger på projektledaren. 

I stora projekt, 70-80 medlemmar, har ledaren rollen att samordna samarbetet och skapa rätta 
förutsättningar. I dessa fall finns det även delprojektledare. När svårigheterna är tekniska och 
gruppen är mindre, 3-4 medlemmar, ska projektledaren ha kompetens inom olika teknikområden, 
men han/hon behöver inte nödvändigtvis vara duktig på att leda det administrativa arbetet. 

Funktionella chefer har ansvar att ge projektledaren rätt typ av resurser. Under projektets gång 
rapporterar man till styrgruppen. Man rapporterar även till de stöttande referensgrupperna och 
internt i gruppen så att alla medlemmarna vet var man befinner sig. Den interna rapporteringen är av 
annan typ och innefattar inte budget och ekonomi.  

3.2.3 Mål och beslut 
Beställaren, ledningen eller produktägaren, av projektet ger det stora målet och kommer med 
finansieringen. Det är viktigt att komma fram till en tydlig kravbild från början för att produkten ska 
bli det som beställaren ville ha. Kritiska beslut fattas i början under konceptfasen och det är viktigt 
att denna fas görs så grundligt och så noga som möjligt med definitioner, kundkrav, prestanda, 
utseende m.m. så att slutprodukten ska matcha förväntningarna.  

Oenighet vid beslutsfattande ger projektledaren den avgörande rösten. Frågan skickas uppåt om 
inget beslut har kunnat fattas. I vanliga fall rent praktiskt blir det ett majoritetsbeslut inom 
kärngruppen men ibland kan beslut fattas på magkänsla. 

Riskhantering finns och lyfter fram problem som kan dyka upp under projektets gång. Om problemet 
dyker upp blir det ett issue som måste hanteras. Problemet bedöms efter sannolikheten att det ska 
inträffa och vad det skulle leda till för konsekvenser.  Riskhanteringen pågår under hela projekttiden. 
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Vissa risker tas bort under projektets gång medan andra tillkommer. Det händer att projekt avbryts 
sent då kraven inte uppfyllts. Antingen ändrar man då kraven eller så försöker man lösa problemet 
på något annat sätt. Går inte detta kan man avsluta projektet. Ett projekt kan avbrytas hur sent som 
helst och det viktiga är att man drar lärdom av händelsen.   

Tid-kostnad-kvalitet triangeln är alltid med men man befinner sig på olika platser inom den i olika 
projekt. Dock väger kvalitet nästan alltid högst, på grund av säkerheten. Samtidigt måste man ta 
hänsyn till alla hörn i triangeln annars kollapsar modellen. När det gäller tåg kan man inte tumma 
med kvaliteten då det handlar om människors liv om något går fel. Bombardier jobbar med modellen 
quality on time det vill sägarätt kvalitet på utsatt tid. 

3.2.5 Tillverkningsvänlighet 
Om projektet handlar om en produkt som ska produceras i företaget så får produktionen vara med i 
projektet från början. Man använder sig då av DFM och DFA. Eftersom Bombardier även arbetar med 
underhåll och service så tar man även hänsyn till detta under utvecklingsprocessen, genom att ha en 
ständig dialog med servicetekniker som hör till de tekniska referensgrupperna. Vid utvecklingen där 
serietillverkning behövs tas hänsyn till produktionslinor och fixturer bland annat. Vid 
teknikutvecklingsprojekt produceras inte något vilket gör att produktionen inte har någon plats i 
projektet. Vid produktion av exempelvis 1000 enheter eller flera tar man fram prototyper, fixturer 
och gör simuleringar för att få fram ledtider.  

3.2.6 Information och kommunikation 
Man har regelbundna möten så att alla vet vad som sker och vilka förändringar som har gjorts. Olika 
lagringsmöjligheter finns på servrar och globala databassystem där det går att söka på andras tidigare 
lösningar. Användandet av tidigare lösningar används inte i den utsträckningen man skulle vilja. 
Projekten är dokumenterade på servrar så att man kan leta efter dem men sökfunktionen är inte så 
smidig som exempelvis på wikipedia. Det är ett problem inom företaget att man har haft olika 
lagringssystem genom åren då det är svårt att flytta dessa till en gemensam databas.  

Företaget använder sig av flertalet datasystem och tekniska hjälpmedel däribland CAD och CAM. Alla 
ritningar lagras och revideras så att alltid den senaste används. Här är det lätt att söka. Mindre 
formella dokument är utspridda på olika servrar och nätverk inom företaget. 

Det finns ett kompetensnätverk mellan cheferna och i företaget finns det även verktygsmatriser och 
databaser över de anställda så att man kan hitta rätt person till rätt uppgifter. Cheferna nominerar 
anställda efter kunskap och erfarenhet så att man lätt ska kunna hitta personer med en specifik 
kunskap. Detta system används även lokalt i Västerås och kallas kompetensmatris. Ledning och de 
som sätter ihop projekten är de enda som har tillgång till detta.  

3.3 Xylem 
Sedan 2011 har ITT Flygt delats upp i tre fristående bolag. Xylem är ett av dem med totalt 12 500 
anställda i olika länder. De erbjuder ett utbud av vattenpumpar och andra tekniska vattenlösningar 
inom vilken de har en nästan hundra årig erfarenhet. Vi intervjuade Christian Wiklund som är 
ansvarig för projektledarna på Xylems produktutveckling. 

Christian anser att den största utmaningen med integrationen av produktutvecklingen är att arbetet 
utförs just av en tvärfunktionell grupp som skapar ett beroende mellan de funktionella grupperna. 
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Genomförandet av projektet är beroende av att alla kan utföra sina arbetsuppgifter inom projektet 
även om vissa av gruppmedlemmarna jobbar med uppgifter utanför. Det skapas ett behov av att 
kunna prioritera tiden på rätt sätt. Varje gruppmedlems tidsprioritering styrs av hans/hennes 
funktionella chefer. 
 
Christian anser att de jobbar kontinuerligt med förbättringar av integrationsprocessen framför allt 
med att förbättra prioriteringar och ordna mer resurser. Utvecklingen av processen går framåt då de 
har utarbetat en ny struktur för att kunna ha översikt över alla pågående projekt. Den nya strukturen 
består av sju program indelade efter olika affärs- och produktenheter med tio till femton projekt var. 
Varje program har en programansvarig som rapporterar till Kristian. 

3.3.1 Projekstruktur 
Företaget har haft produktutvecklingen som en integrerad process i över 20 år och menar att det är 
svårt att arbeta med utveckling utan någon integration. Nästan alla funktionella grupper är 
involverade i processen men i olika utsträckning och i olika skeden av processen. Bland annat ingår 
inköp, logistik, produktion, legal, marknad, kunder, säljbolag samt HR i integrationen. Processen 
startas med val av en idé hämtad från idébanken. Det är R&D, operation och marknad som tar ett 
gemensamt beslut om vilken idé som ska genomföras. 
 
Xylem har största delen av sin utveckling i Sverige men även en mindre del i USA och Tyskland. 
Teoretiskt sätt skulle projektgruppen kunna sättas ihop av medlemmar från alla dessa tre. Eftersom 
de är specialiserade på olika produkter inom samma område finns det mindre behov av samarbete 
för produktutvecklingsprojekt. De flesta i gruppen kan vara engagerade i flera projekt samtidigt, men 
projektledaren är ansvarig endast för ett projekt i taget. Projekten kan vara olika stora, allt från ett 
halvår till fem år långa. Representanter från produktionen är delaktiga i alla 
produktutvecklingsprojekt för att få en tillverkningsvänlig produkt i slutskedet. Xylem har en 
produktionsorganisation som kallas för operation, som bara jobbar med nyutveckling av produkter. 
Representanter från operation är delprojektledare i utvecklingsprojekt. 
 
Xylem använder sig av Stage-Gate modellen för att strukturera de olika faserna i projekten. Gate-
modellen har fördefinierade gater som projektet skall passera. Det finns totalt sex gater från gate 0 till 
gate 5. Vid gate 0 startas projektet med idégenerering. Vid gate 1 diskuteras och definieras detaljerna 
för projektunderlägget som produktspecifikation, kravspecifikation, finansiell kalkyl, tidsplan och 
riskbedömning. De största osäkerheterna och riskerna finns i början av projektet när mycket ännu är 
odefinierat men riskerna måste minimeras så mycket som möjligt med varje gateövergång. Vid gate 2 
presenteras det ett produktkoncept, uppdaterade finansiella kalkyler och finansieringsplan samt 
konstruktion och tillverkningsgenomgång. Hela gate-modellen är hårt styrd på Xylem, men metoden 
är generell och kan lätt anpassas till olika projekt. 

3.3.2 Arbetsgång 
Projektgruppen är tvärfunktionell med representanter från alla funktionella grupper. Gruppen tillsätts 
av en projektledare utifrån aspekter relevanta för produktutvecklingen som kundkrav, företagets 
marknadsandelar och konkurrenssituation, produktkostnad och dess eventuella slutpris. 
Produktutvecklingsprocessen är indelad i flera faser. Beroende på vilken fas man befinner sig i är olika 
representanter aktiva. Marknadsgruppen är engagerad i början av processen vid definition av 
produktegenskapernas kravspecifikation och vid finansiella kalkyler av marknadsföringskostnader och 
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produktens slutpris. Däremot är de inaktiva i faserna för konceptgenerering och konstruktionsarbetet.  
 
Under projektets gång förekommer det både individuella arbetsuppgifter men också uppgifter som 
kräver gemensam insats så som riskanalys och framtagning av en tidsplan. Exempel på individuella 
uppgifter är affärsbeskrivning som görs av marknadsrepresentanten och monteringsgenomgång som 
utförs av produktionsrepresentanten.  

3.3.3 Projektledaren 
Projektledarrollen beror på hur stort projektet är. Vissa projektledare är tekniskt väldigt duktiga och 
har stor erfarenhet av Xylems produktsortiment. De styr i detalj hur de tekniska lösningarna ska vara. 
Andra projektledare har mer av en ledarroll att sätta upp mål, följa tidsplan och budget. Ju större 
projektet är desto svårare är det att kunna vara engagerad i alla detaljer. I stora projekt krävs det en 
hierarkisk struktur med projektledare och flera delprojektledare.  

3.3.4 Mål och Beslut 
Under projektets gång fattas det många beslut och det finns en strävan att kunna ta besluten så långt 
ner i organisationen som möjligt. Då blir beslutsfattandet mer effektivt. För att kunna övergå mellan 
gater måste ett gemensamt beslut tas av R&D, operations och marknad som ingår i projektstyrelsen. 
Mellan gaterna är det projektledaren som tar besluten och förankrar dem högre upp för att inte få ett 
nej från projektstyrelsen i någon av senare gaterna. Målen och kraven som är definierade i varje gate 
är relaterade till tid-kostnad-kvalitet triangeln för att hela tiden se till att de uppfylls. 
Kravspecifikationerna som finns för gaterna är väldigt detaljerade. Det finns en mall för olika 
kravspecifikationer där alla möjliga tänkta krav finns. Mallen fungerar som en komihåg lista som får 
en att reflektera över kraven. Vissa av dem är relevanta för projektet vissa inte. Den här mallen kan 
också vara som ett stöd för projektgruppen vid problemformulering och beslutsfattande. 
 
I gate 1 sätts det upp mål och tidsplan för hela projektet som kan ändras allt eftersom. Det sätts inte 
en ny tidsplan för varje gate utan den är bestämd i förväg för alla gater redan i första gaten. I gate 2 
sätts det upp ett datum för lanseringen när produktkonceptet är bestämt. Tiderna kan variera då 
produkten ibland inte fungerar som den ska. 
 
Företagets organisationsstruktur är hierarkiskt uppbyggt och vid svårigheter att komma överens i 
projektgruppen faller beslutet på projektledaren. På samma sätt lämnas beslutet till Vd:n om 
projektstyrelsen har svårt att komma överens. Besluten som fattas i tvärfunktionella grupper är både 
beroende på projektledaren men också på den berörda gruppmedlemmens funktionella chef. Detta 
kan leda till att beslutsfattande dras ut på tiden i väntan på svar. 
 
Projektet kan avslutas när som helst ifall det krävs eftersom det vid varje gate följer go/no go 
principen. Det är möjligt att avsluta så sent som i övergången mellan gate 2 och 3 men det är mer 
tveksamt att det kan avslutas i övergången mellan gate 3 och 4, innan lanseringen, eftersom det 
skulle kunna orsaka stora skador. Projektet kan även avslutas någon gång mellan gaterna. 

3.3.5 Tillverkningsvänlighet 
Vid gate 1 diskuteras det var produktionen kommer att ske. Beroende på om utvecklingsprojektet 
gäller en modifiering av en befintlig produkt eller om det handlar om en helt ny produkt tar man in 
olika representanter från olika funktionella grupper. I det första fallet krävs det inte lika mycket analys 
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men i det sista berör utvecklingen frågor gällande hur produkten skall konstrueras, tillverkas och 
sedan paketeras eftersom det behövs helt nya underlag för konstruktion och tillverkning. Sådana 
komplicerade och omfattande processer kräver synpunkter från olika kompetenser. Xylem jobbar med 
olika metoder för att kunna ta in aspekter gällande produkten samt för att kunna tillgodose 
kundkraven och produktens tillverkningsvänlighet. Under projektet jobbar gruppen med QFD, TQM1, 
DFM, DFA och olika simuleringar. När en färdig CAD modell är framtagen skickas den till ett företag 
som kan ta fram en plastprototyp av modellen som kallas för SLA. Denna SLA modellen kan användas 
för att göra provmonteringar.  

3.3.6 Information och kommunikation 
Vid framtagning av en ny produkt kontaktas leverantörer för eventuella möten. Xylem har en FTP, file 
transfer protocol, server som är en gemensam databas på nätet. Detta så att leverantörer kan ha 
tillgång på relevant information, ritningar och direkta uppdateringar. Med befintliga leverantörer 
upprätthålls kontakten via mail och telefon. Kontinuerlig kontakt med leverantörer under 
produktutvecklingsprocessen är viktiga för att få deras synpunkter på vad som är möjligt ur 
tillverknings synvinkel. Vid gate 2 jobbar de med leverantörer för att kontrollera att nödvändigt 
material eller detaljer finns att få tag i. Vid val av leverantör rankas de efter deras kvalitetsnivå och 
motsvarande pris.  
 
Gamla ritningar och underlag för olika produkter sparas i en databas. Systemet är inte uppbyggt för 
att göra sökningar på tidigare problemformuleringar eller problemlösningar. Allt gällande 
projektprocessen dokumenteras inte men det finns tekniska rapporter och generella riktlinjer för alla 
moment och produktartiklar. 
 
För att hitta kompetens, relevant för projektet hjälper det att fråga sig fram om vem som har vilka 
kompetenser och färdigheter. Detta fungerar eftersom utvecklingen i Sverige består av cirka 150 
medarbetare som jobbar på samma ställe. 

3.4 De Laval 
De Laval är ett globalt företag med över 4500 anställda som gör tekniska lösningar för mjölkning och 
utfodring, de har varit verksamma inom branschen i mer än hundra år. Verksamheten delas in i två 
delar den automatiska mjölkningen och den andra utgörs bland annat av cooling, foder och 
foderanläggningar. Företaget delar upp teknikområden i mekanik, elektronik och mjukvara. Den 
största delen av verksamheten sysslar med kapitalgods som foder och mjölkningsutrustning och en 
mindre del sysslar med service. Vi har intervjuat Ola Markusson som är chef över 
produktutvecklingen på De Laval i Tumba. 

De upplevda svårigheterna i produktutvecklingen, enligt Ola, är att kunna matcha förväntningarna 
mellan vilken funktionalitet produkten ska ha med hur mycket man är beredd att betala för att få den. 
Andra svårigheterna är att kunna stå emot tendensen att avvika från inriktning som har valts för en 
viss produktutveckling. Under processens gång inträffar det ofta att gruppmedlemmarna kommer 
med förslag att pröva på olika alternativ och det krävs en ömsesidig förståelse för konsekvenserna av 
dessa. Förslagen kan innebära nya kostnader eller orsaka fördröjningar i tidsplanen. Utrymmet för 

                                                           
1 Total quality managment – ett koncept för kvalitet och förbättringsarbete inom hela organisationen. 
(www.bokforingstips.se) 
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innovativt tänkande och förslag läggs inom concept&feasibility fasen som är en del av 
konceptutvecklingen. Däremot närmare slutet på develop solutions, produktutvecklingen, bör nya 
idéer undvikas. I det fall de nya idéerna accepteras skall detta framkomma på ett tydligt sätt för att 
kunna bedöma konsekvenserna. Det ska även gå att spåra tidspunkten när beslutet har tagits. Detta 
ifall något inträffar senare i processen. Det är inte alltid det finns en förståelse för dessa aspekter. Det 
är viktigt att finna balans mellan att kunna följa kravspecifikationer och att vara innovativ under 
senare delen av projektgenomförandet. 
Ola har ett förslag att de som jobbar i projekt ska kunna göra det på en heltidsbasis i en period så att 
gruppmedlemmarna ska kunna bli dedikerade till projektet och ska kunna fokusera på det de håller 
på med. De Laval vill i framtiden kunna låta gruppmedlemmarna själva definiera målen i större 
utsträckning.  

3.4.1 Projektetstruktur 
De Laval har integration inom ramen för utvecklingsprojekten där det ingår representanter från olika 
funktionella grupper som är relevanta för projektets genomförande. 

Då företagets struktur har tre teknikområden är det viktigt att kunna integrera dessa vid utveckling 
där det krävs samarbete mellan kompetenserna. Beroende på produkttyp kan alla tre vara 
involverade i projektet eller också kan projekten beröra endast en. Integrationen kan åstadkommas 
på olika plan. Den kan ske mellan de ingenjörsmässiga områdena och mellan de övriga funktionella 
grupperna som marknadsföring, produktion och inköp. 

De Laval använder sig av en gate modell i sin projektstruktur som kallas DCS015. I utvecklingsfasen 
används framför allt tre av gaterna: idégenerering, concept&feasibility och develop solutions. 
Projektet startas igång med en idégenerering där det diskuteras om vilka idéer som har eventuella 
affärsmöjligheter. Dock finns det lite information om de möjliga tekniska lösningarna beträffande 
idén. Nästa steg är concept&feasibilityunder vilken det bland annat presenteras ett business case och 
den planerade kostnaden för produkten. Innan projektet går vidare till develop solution är det viktigt 
att idén bakom produkten bedöms som genomförbar och att budget samt förutsättningarna är givna. 

I projektgruppen ingår fem till åtta personer eftersom arbetet utförs mer effektiv i mindre grupper. 
Då mycket olika slags kompetenser jobbar ihop förekommer både individuellt arbete och gemensam 
problemlösning. Alla individuella arbeten har en gemensam genomgång för analys och ytterligare 
brainstorming. Exempelvis jobbar konstruktörerna för det mesta ihop, men när nya och större 
uppgifter påbörjas är det lättare att dela upp uppgifterna sinsemellan dem. 

Integrationen av olika kompetenser i en tvärfunktionellgrupp är viktig i de frågor som berör 
riskanalys, design for service, DFA och kostnadsuppskattningar då det är viktigt att analysera dessa 
frågor från olika perspektiv. Om det förekommer missförstånd mellan de funktionella grupperna 
anses det ge en bra anledning till att starta upp en diskussion, vilket kan skapa värde för projektet. 

3.4.2 Arbetsgång 
Intresset för produktidén på marknaden undersöks både av interna och externa experter. 
Marknadsbehov och konkurrenternas produktutveckling tas upp på JAG2 möten. Teknikutvecklare 

                                                           
2 Joint assortment group meeting: Ett möte hålls med marknadsrepresentanter och produktägare för att 
prioritera produktframtagning, pågående och kommande. På mötet stämmer de av trender och möjligheter 
inom olika områden, geografiska och produktsegment relaterade. 
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samarbetar med säljbolagen, som är kunniga om kundefterfrågan, så att informationen om vad som 
efterfrågas ställer kraven på att hitta en tekniklösning för att få fram den önskade produkten. Det kan 
också vara tvärtom att teknikutvecklarna redan har förslag på nya tekniklösningar. Då vill de 
undersöka intresset för dessa hos kunderna. Kontakten mellan dessa två upprätthålls kontinuerligt i 
början av projektet och dialogen fortsätter fram och tillbaka under hela projektet. Även 
marknadsföring engageras under ett tidigt skede av projektet för att bland annat ge synpunkter på 
hur lätt eller svårt det kommer att vara att marknadsföra produkten. I gengäld kan de få hjälp med 
att sätta sig in i de eventuella tekniklösningar produkten har för att kunna förklara för kunden syftet 
med produkten och hur den skall brukas.  

3.4.3 Projektledaren 
Projektledaren kan ha olika roller beroende på projekttyp. Traditionellt sett, och även idag, har De 
Laval projektledare med ingenjörs- eller annan teknikbakgrund inom produktutveckling. Utöver 
projektledare finns det även en produktägare som har ansvaret för produkten och kunskap om 
produktkraven. Det är produktägaren som beställer utvecklingsprojektet och ställer kraven. Under 
projektet övervakar produktägaren marknadsintressen. Projektledaren har däremot totalansvaret för 
projektet och dess genomförande. Det är viktigt att de två kan samarbeta och jobba tätt intill 
varandra då det inte finns dokument som kan omfatta alla detaljer för projektdirektiven. Det kan 
också hända att produktkraven ändras under tiden, därför måste projektdirektiven uppdateras via 
kontinuerliga avstämningar mellan produktägaren och projektledaren.  

3.4.4 Mål och beslut 
För att underlätta beslutsfattande är concept&feasibility och develop solutions indelade i åtta 
stycken decision points, dp, vardera. Strukturen på indelningen och syftet med varje dp i respektive 
gate är liknande. I dp1 väntar gruppen på startsignal och beslut om att göra detaljerade planer för 
respektive fas som motsvarar det projektmål som definierades i början. Denna plan med budget och 
mål ska godkännas i dp3 och därmed ersätta tidigare projektdirektiv. I dp5 ska konceptet provas och 
godkännas. Provresultat levereras och analyseras i dp6. I dp7 överlämnas projektet till 
gruppmedlemmarna som ska jobba vidare med projektet i nästa gate. Detta eftersom 
projektgruppen utgörs av olika funktionella medlemmar under olika faser av projektet. Där av den 
mer överlappande strukturen på projektet i vilken det blir en smidig övergång mellan gaterna. I dp8 
avslutas gaten med slutrapport och sammanfattning.  När det kommer till projektens delmål så 
bestäms de av gruppmedlemmarna. 

I de tidiga faserna bestäms ett prismål för produkten. Förutsättningarna kan förändras under tiden 
och därför är det viktigt att ta upp prisfrågorna kontinuerligt under utvecklingsprocessen. I arbete 
med kostnads- och prisbilder för produkten använder sig De Laval av BSP, Basic Standard Premium, 
konceptet. Beslut som gäller produktkostnaden, produktkvaliteten och tidsplanet tas av styrgruppen 
som ligger en nivå ovanför produktägaren. 

I tid-kostnad-kvalitet triangeln tar de för givet att kvalitet måste bli bra då det är ingenting som kan 
kompromissas bort. Samtidigt som de utför kontinuerliga kostnadskontroller ligger tiden i samma 
höjd som kvaliteten och prioriteras i första hand. Tid är viktigt för att kunna få helheten i projektet 
att fungera. Förr var produkterna av enklare typen, numera medför produktkomplexiteten större 
beroende mellan olika produktmålen varför det blir ännu viktigare att ha en klar översikt av tiden. 
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Då modellen för projektstrukturen inte ger något tidsperspektiv, tas tiden med i projektplanen. Det 
har visat sig att det är problematiskt för gruppmedlemmarna att prioritera tiden då många av dem 
jobbar parallellt med andra projekt och sina vanliga arbetsuppgifter. Det blir även svårt att ha en 
översikt över vilka och hur många projekt som anställda är engagerade i. De Laval jobbar med att 
förbättra detta bland annat genom att göra resursplaneringar med begränsad antal samtida 
sysselsättningar, maximalt tre, och genom att tydligt avskilja projektarbetet från de vanliga 
arbetsuppgifterna. Gruppmedlemmarna får möjligheten att skatta tiden för att utföra vissa uppgifter 
då de vet bättre hur mycket tid de själva behöver. Detta är en bra lösning då de blir bättre på att 
hålla tider och deadlines eftersom det är deras egen tidsskattning. Genomförandet av projektet sker 
inte enligt raka linjer, vissa arbetsuppgifter kräver att man går fram och tillbaka i processen. Som 
projektledare är det lätt att lägga fram en tidsplan som inte kommer att fungera i längden, om 
hänsyn inte tas till aspekten ovan.  

Det händer att projekt måste läggas ner. Ibland avbryts projekt för att förutsättningarna för att 
genomföra det kan bli gynnsammare senare i framtiden. I de fall projektet läggs ner sker det i gate 1 
eller 2. Även om det i vissa fall är bättre att lägga ner ett projekt är det inget man gärna gör. Det 
ideala vore att vid start av develop solution fasen att alla förutsättningarna är klara och att inga risker 
finns. I verkligheten går det inte att undanröja alla risker, men riskerna bör minskas för varje gate. En 
risk som ansågs vara liten kan också visa sig ha större betydelse för projektet i senare skeden och 
vara ett stort hinder i develop solution fasen. 

3.4.5 Tillverkningsvänlighet 
Det tas hänsyn till att produkten ska tillverkas av hållbart material under utvecklingsprocessen. På De 
Laval de material som är förbjudna att användas eller kommer att bli det är listade i black- respektive 
grey list. Det strävas efter att utveckla tillverkningsvänliga produkter eftersom produktion driver 
kostnaderna. Man vill även utveckla produkter som är lätta att hantera utifrån service perspektivet. 
Ibland ställer produktutvecklingen krav på produktionsmaskinerna och nya sätt att producera. 
Investering i nya maskiner och dylikt tas med i business case för vidare diskussion. Ibland kan 
lösningen vara att undersöka leverantörsalternativ för att hitta billigare lösning än stora investeringar 
i nya maskiner. Det är balansgången i dessa aspekter som är viktiga. 

3.4.6 Information och kommunikation 
Eftersom De Laval är ett globalt företag förekommer det att kompetenser från olika världsdelar 
samarbetar i ett och samma projekt. Men företagsstrukturen, med olika produktområden på olika 
ställen, tillåter projektgruppen att bestå av gruppmedlemmar stationerade på samma ställe. Ju 
närmare varandra man befinner sig desto lättare är det för samarbete eftersom gruppmedlemmarna 
utbyter information via möten, som äger rum minst en gång i veckan, och via mail. Möten för att 
stämma av hur långt i processen man har kommit sker på veckobasis och rapportering sker löpande 
till styrgruppen. Kontakten med leverantörerna upprätthålls främst via telefon och ibland besök. Även 
om samarbetet över funktionella gränserna upplevs som väl fungerande har det visat sig att 
motsättningar kan uppstå på grund av kulturella skillnader mer än disciplinära. 
 
I databaserna kan man finna alla CAD-ritningar. Önskas information och uppgifter om tidigare 
produktutvecklingsprojekt kontaktas produktägarna och de som har varit med i liknande projekt. På 
samma sätt fungerar det när gruppen ska sättas ihop, man frågar runt om vilka som motsvara den 
sökta kompetensen. Detta anses inte vara svårt då det på utvecklingen i Tumba bara finns runt 
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hundra personer. Det finns en hel del dokumenterat om de gamla produktutvecklingsprojekten men 
det som saknas i dokumentationen är det som prövats eller föreslagits som inte gav tillfredsställande 
resultat. Detta är en till anledning till varför det är lättare att ta personlig kontakt med produktägarna, 
eftersom det är lätt hänt att bra idéer ignoreras om de inte fungerade vid tidigare tester. Under nya 
förhållanden kan dessa idéer vara bra att ses över. 
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4. Resultat 
Här ställs delar av teorin mot vår undersökning för att kunna urskilja likheter och skillnader. I denna 
del av arbetet besvaras en stor del av frågeställningen. 

                               Teori 
Företag Electrolux Bombardier Xylem De Laval 

Projektstruktur Stage-Gate Stage-Gate Stage-Gate Stage-Gate 

Tvärfunktionella 
grupper X X X X 

Projektledare  
coachande, 

tekniska 
kunskaper 

coachande, 
tekniska kunskaper 

coachande, 
tekniska 

kunskaper 

tekniska 
kunskaper 

Tid-kostnad-kvalitet 
triangeln alla hörn kvalitet alla hörn kvalitet och tid 

PUGH  X   

Kan avsluta ett dåligt 
projekt undviker ja, närsomhelst ja, men tidigt i 

processen 
ja, men tidigt i 

processen 

PLM/PDM X X X X 
DFA/DFM X X X X 

Komptenshantering 
Kompetenscenter, 

personliga 
nätverk 

Kompetensdatabas, 
kompetensmatris 

personliga 
nätverk 

personliga 
nätverk 

QFD  X X  
Tabell 1. Sammanställning av undersökning 

4.1 Struktur 
I teorin presenteras det två modeller för projektstruktur men av de företag vi undersökte använde sig 
alla av någon form av gate-modell. Det skiljde sig mycket bland företagen hur ingående de följde 
processen. Att projektgruppen består av samma grupp genom hela projektet var inget som återfanns 
i någon av intervjuerna. Alla jobbade med att gruppmedlemmarna kom och lämnade projektet 
beroende på i vilket skede de befann sig. Teorin menar även att varje projekt är unikt och att gaterna 
ska anpassas efter detta vilket inte var något som Xylem arbetade efter då de alltid använde sig av 
samma gate-struktur oavsett projekttyp.  

Enligt de båda presenterade teorierna för projektstruktur ska det finnas en styr- och en projektgrupp. 
Nästan alla företag hade en tydlig projektstruktur i enlighet med detta. De har en styrgrupp eller 
också som Xylem kallar den projektstyrelse som kontrollerar projektet och beslutar om dess 
fortsättning. På Bombardier och De Laval framkom det tydligt att integrationen framförallt berörde 
de tekniska disciplinerna. De båda företagen hade dessutom utsatt en produktägare med ansvar för 
att den utvecklade produkten ska motsvara de uppsatta produktkraven. Även om företagen 
använder sig av gate-modellen integrerades de olika funktionella grupperna in i projektetet i olika 
skeden, vilket vi kunde finna stöd för i Målinriktad projektstyrning. 

Vid integrerad produktutveckling är det rekommenderat att använda sig av tvärfunktionella grupper. 
Den tvärfunktionella gruppen består av representanter från olika funktionella grupper som kan vara 
geografiskt åtskilda. Den kan också ha medlemmar från utomstående företag så som kunder och 
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leverantören. Alla de undersökta företagen hade tvärfunktionella grupper men endast hälften av 
dem hade medlemmar som kunde vara geografiskt åtskilda. De Laval har integrerat in i den 
tvärfunktionella gruppen endast de representanter som var relevanta för projektet i fråga medan de 
övriga hade representanter från alla delar av företagen.  

Teorin presenterar två typer av projektledarprofiler. I det första fallet innebär det att projektgruppen 
jobbar heltid med ett projekt och ledaren får då även rollen som en tillfällig chef för gruppen. Den 
andra ledarrollen är mer coachande och arbetar mycket med att få gruppens medlemmar att bli mer 
delaktiga. Det ställs inte höga krav på hans/hennes tekniska färdigheter. I den senare lånar 
projektledaren medlemmar från de funktionella cheferna. Vår undersökning visade att den 
coachande ledaren förekom i stora projekt på Electrolux, Bombardier och Xylem. De hade vid mindre 
utvecklingsprojekt en ledare med tekniska kunskaper som då hade en delaktig roll i gruppen. De 
Laval hade projektledare med teknisk bakgrund vid alla sina utvecklingsprojekt. 

4.2 Mål och beslut 
Enligt tid-kostnad-kvalitet triangeln bör man hålla sig till en eller två hörn av triangeln. På grund av 
branschen inom vilken Bombardier verkar fokuseras arbetet på kvalitet för att garantera säkerhet för 
användarna av deras produkter. De Laval prioriterar framför allt tid och kvalitet. Både Electrolux och 
Xylem försöker att lägga lika mycket vikt på alla tre hörn av tid-kostnad-kvalitet triangeln.  

Teorin föreslår att projektgruppen ska dela gemensamma mål, som bör vara tydliga, och att de ska 
vara överenskomna. Projektets mål och beslutsfattande kan utformas utifrån två presenterade 
strukturer, Målinriktad projektstyrning eller Stage-Gate modellen. Då alla fyra företag använder sig 
av gate-modellen tas viktiga beslut om huruvida projektet får fortskrida i gaterna. I nästan alla 
företag är det styrgruppen som beslutar om hur väl projektgruppen uppfyller delmålen. Electrolux 
och Bombardier har identifierat att första faserna är de mest kritiska vilket framkommer 
övergripande i den presenterande teorin. I gate-modellen får gruppen mycket utrymme att jobba 
med förundersökning och produktkravsspecifikationer. Detta bidrar till att det utsätts mycket tid för 
formulering av tydliga mål för produktegenskaperna. Alla fyra företag har en till två faser för 
konceptutveckling som kan ha olika benämningar. Electrolux, Bombardier och De Laval ägnar två av 
sina faser åt detta med: förundersöknings- och insight to innovation fas, koncept- och preliminär 
designfas respektive idégenerering- och concept&feasibility fas. 

I faserna fattas besluten och delmålen oftast gemensamt av gruppen men ibland fattas de av 
projektledaren. Alla fyra företag har samma arbetssätt men projektledaren fattar besluten främst då 
det uppkommer oenigheter. För att underlätta beslutsfattande kan man använda sig av PUGH 
matrisen enligt teorin. Endast Bombardier använder sig av denna metod bland de företag vi har 
undersökt. 

Enligt teorin är det viktigt att kunna avbryta ett projekt på grund av olika anledningar. För 
Bombardier är det viktigt att kunna avbryta projekt närsomhelst i processen om den inte uppfyller 
uppsatta kraven. På Electrolux däremot undviker de att göra detta så långt det går. Företagen vill 
helst inte behöva avsluta projekt i dess sena skede. Även om Xylem i princip kan avsluta ett projekt 
när som helst görs det endast tidigt i processen, detsamma gäller De Laval. 

4.3 Kommunikation 
Alla företag använder sig av PLM/ PDM verktygen.  
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DFM och DFA är principer som tar hänsyn till att produkten skall designas tillverkningsvänligt. Alla 
fyra företag har anammat sig dessa principer. Xylem har till och med en enhet från produktion, 
operations, som bara jobbar med produktutveckling. På Bombardier och De Laval finns även strävan 
efter att utveckla produkter som är servicevänliga, med principer som design for service. Electrolux, 
Bombardier och Xylem jobbar med simuleringar av nya produktionslinor för att bland annat ta reda 
på tidsflödet.  

Enligt teorin är det viktigt att kunna ta tillvara på kunskap och kompetens inom företaget. En databas 
över anställdas kompetens skulle kunna vara ett hjälpmedel i detta ändamål. På tre av fyra företag 
förlitar man sig på att kunna hitta rätt kompetens genom att fråga runt. Bombardier har däremot 
kompetensmatriser och databaser för att underlätta för chefer att hitta rätt person till rätt plats. 
Electrolux håller för nuvarande på att utveckla ett kompetenscenter.  

Kunden bör vara med vid konceptgenerering enligt teorin. QFD kan vara ett redskap att tolka 
kundernas produktkravför de som jobbar med produktutvecklingen. Både Bombardier och Xylem 
använder sig av denna metod.  

I teorin jobbar företagen med att främja kreativitet, dock är det inte alla idéer som blir till projekt. 
För sådana idéer och tidigare lösningar är det bra att ha en databas för återanvändning. Framför allt 
är det Xylem som använder sig av ett liknande sätt att bevara idéerna i företaget. 

4.4 Faktorer för att lyckas och fallgropar 
Teorin pekar på att svårigheter med tvärfunktionella grupper kan vara att få ihop de olika 
kompetenserna. Kommunikationen kan bli ett problem då olika funktionella grupper har olika sätt att 
kommunicera. Problem med kommunikationen återfanns i företagen men då av annan typ. 
Electrolux och De Laval upplever att kommunikationsproblem ofta beror på kulturella krockar. 
Samtidigt är just kommunikationen det som har hjälpt Electrolux att utvecklas inom 
produktutvecklingen. Alltså kommunikation och ständig personlig utveckling av medarbetarna är 
nyckeln för att lyckas. De tvärfunktionella grupperna bidrar även med positiva effekter enligt teorin. 
De funktionella grupperna som finns representerade i projektet bidrar med olika synvinklar på 
lösningsförslag vilket ger ett mervärde för gruppen. Detta är något som De Laval har upplevt.  

Det kan vara svårt att få ett aktivt deltagande i projektet då gruppmedlemmarna oftast har flera 
arbetsuppgifter parallellt. Xylem och De Laval upplever denna problematik med att prioritera både 
arbetsuppgifter och tid. De Laval menar att det är svårt att få en översikt för hur många projekt de 
anställda jobbar med. De strävar nu efter att införa max tre parallella sysselsättningar samt tydlig 
skillnad mellan projektarbete och de vanliga arbetsuppgifterna för gruppmedlemmarna. 

Besluten kan bli dåliga när gruppen inte kommer överens och lösningarna blir då kompromisser. 
Inget av de företagen vi undersökte kunde bekräfta denna problematik då de vid oenighet lade över 
beslutsfattandet på projektledaren. 

Att sätta upp gemensamma mål i gruppen kan vara svårt då medlemmarna ofta lutar sig mot sin 
funktionella grupp. Beslutsfattande kan också bli problematiskt då medlemmarna behöver 
godkännande från sina funktionella chefer. Det sistnämnda har visat sig vara ett problem för Xylem.  

Genom undersökningen har det kunnat identifieras fler fallgropar än de som teorin har berört. Bland 
annat svårigheter med att hitta tidigare lösningar och försök i databaser för att undvika misstag. Utan 
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en sådan databas gäller det att hitta personer med dessa erfarenheter, vilket har visat sig vara ett 
problem i vissa fall. 

De Laval har haft svårigheter med att kunna matcha förväntningarna mellan funktionalitet på 
produkten med hur mycket kunden är villig att betala. Detta skulle kunna förhindras genom att 
fokusera mer på början av projektet, vilket är något som Electrolux har haft svårt att göra. De Laval 
upplever även svårigheter med att kunna stå emot att avvika från målen genom att nya förslag 
kommer sent in i processen. Detta leder till att projekten tar längre tid och blir kostsammare. 
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5. Slutsatser 
Vår slutsats är att de företag vi har undersökt följer i stor utsträckning den teorin som har 
presenterats. De använder sig av gate-modeller, följer produktlivscykelns principer och andra teorier 
som främjar den integrerade produktutvecklingen. Dock har det visat sig att det som ansågs vara 
svårigheter i teorin inte alltid stämmer överens med de svårigheterna som upplevs ute på företagen. 

5.1 Analys 
Integration i produktutveckling kan ses på två olika sätt. Det första sättet, det som teorin syftar till, är 
att de funktionella grupperna integreras i en och samma grupp. Det andra sättet är att de tekniska 
disciplinera är integrerade i en kärngrupp vilket har visat sig vara fallet på företagen. De flesta 
företagen har även använt sig av en styrgrupp som kan liknas med den tvärfunktionella grupp som 
teorin syftar på.  

Företagen menar att alla de funktionella grupperna är delaktiga i någon del av produktutvecklingen. 
Att det sedan är som teorin säger att alla jobbar i en grupp har varit svårt att identifiera. Vi har mer 
sett ett mönster av att de olika funktionella grupperna är aktiva i olika skeden av processen. Oftast är 
kärngruppen med i alla faserna.  

En projektledare som har mer färdigheter som ledare än tekniker är också något vi har kunnat 
konstatera både i teorin och i praktiken. I praktiken har det framför allt rört sig om ledare för stora 
projekt. Det har dock visat sig att små projekt på företagen oftast har en teknisk ledare som då även 
har en roll i projekten. Att ett av företagen fortfarande hade kvar den traditionella tekniska ledaren i 
alla sina projekt kan bero på att det inte har så stora projekt, oftast runt 8 personer. 

Gate-modellen har använts på olika sätt av företagen men grundprinciperna från teorin fanns kvar 
hos alla. Det vill säga en strukturerad process som bygger på grindar som ska minimera riskerna i 
projektet och som ska se till att man håller sig mot rätt mål. Den största skillnaden mellan gate-
modellens teori och företagens tolkningar av denna är projektgruppens struktur. Företagen jobbar 
mer enligt Målinriktad projektstyrningens förslag som innebär att gruppmedlemmarna arbetar i olika 
skeden av utvecklings processen. De kontinuerliga avstämningarna och den översikt av projektet som 
denna struktur ger har visat sig vara fördelaktigt för utvecklingsprojekt.  

Då företagen verkar inom olika branscher prioriterar de olika i tid-kostnad-kvalitet triangeln. 
Bombardier och De Laval har stor fokus på kvalitet då deras produkter berör liv och de har därför ett 
ansvar över användarnas säkerhet. Både Xylem och Electrolux försöker ta hänsyn till alla tre hörn 
vilket enligt teorin inte är att rekommendera. Då den grundläggande principen för IPU är att minska 
kostnaderna, ökakvaliteten och minska cykeltider är detta anledningen till varför de två sistnämnda 
företag har strävan efter att uppfylla alla tre mål i triangeln.  

Kommunikation och kompetenshantering har även dem en central roll inom IPU. Genom att ha en 
välstrukturerad kompetenshantering kan företaget utnyttja sina resurser till deras fulla potential. De 
bör även lägga stor fokus på att utveckla kommunikationen inom hela företaget för att inte avgränsa 
sina möjligheter. För att kunna ta tillvara på kompetenser inom företaget behövs det dokumentation 
över de anställdas arbete. Detta för att kunna följa den personliga utvecklingen och för att kunna 
hitta rätt person med tidigare erfarenhet inom det aktuella området. De företag vi undersökte 
använde sig främst av att fråga runt för att få denna information. Detta lägger stor vikt i att anställda 
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finns kvar i företaget och är lättillgängliga så att informationen inte går förlorad. En framtida 
expansion eller omstrukturering skulle bli problematiskt utan dokumenterad kompetens. 

Att ha tidig kontakt med både leverantörer, kunder och produktion anser både företagen och teorin 
vara viktigt. QFD, DFA och DFM har visat sig vara lämpliga att använda för att främja denna kontakt. 
Alla användningsområden som teorin presenterar för PLM/PDM används inte av företagen till deras 
fulla potential. Det har visat sig att företagen har svårigheter med att kunna spåra tidigare lösningar. 

För att vara framgångsrik inom IPU måste man ha en välstrukturerad process där stor fokus placeras i 
början för att definiera slutmålet och för att undvika att slösa på resurser. Det är viktigt att se till att 
beställares önskningar och behov ligger i fokus.  

Vi har identifierat några områden som man vid IPU bör lägga fokus på: 

- kommunikation 
- tydlig prioritering av arbetsuppgifter 
- att använda någon form av gate-modell 
- kompetenshantering 
- att kunder, leverantörer och produktion bör representeras tidigt i projektgruppen 
- tydliga mål i början av processen 

5.2 Kritisk granskning av eget arbete och förslag på fortsatt arbete 
Vår undersökning var begränsad till fyra företag vilket gör att slutsatser i detta arbete inte kan ses 
som generella riktlinjer för alla företag. Då de undersökta företagen arbetar på ett liknande sätt med 
sin produktutveckling och samtidigt verkar på olika branscher borde snarare resultatet antyda att 
andra företag jobbar på liknande sätt vid IPU.  

De intervjuade personerna kan ha förmedlat sina personliga åsikter i vissa aspekter och inte 
företagets. Det finns även en risk att deras kunskaper om IPU processen kan ha varit begränsad till 
deras specifika roll i företaget. Frågorna var ledande för att få information om våra utvalda områden. 
Detta kan ha lett till att vi kan ha missat information som skulle gett en mer fullständig bild av 
företagets arbete med IPU. Dock försökte vi anpassa oss efter intervjuarens svar så att de bitar denna 
tyckte var viktiga uppmärksammades. Av denna anledning innehåller inte alla intervjuer exakt 
samma bitar.  

IPU och CE är ett stort ämnesområde och många fördjupade undersökningar har gjorts genom åren. 
Vi har tagit fram den teorin som vi ansåg vara mest återkommande och relevant för vår avgränsning. 
Varje presenterad teori skulle i sig kunna vara ett eget arbete vilket har lett till att mycket har 
utelämnats och endast det vi har ansett vara relevant har presenterats.  

En av de svåraste bitar av detta arbete har varit mål och beslut. Varken teorin eller företagen hade 
någon tydlig struktur för detta. Vi ser här en möjlighet att göra ytterligare undersökningar för att 
kunna utveckla en mer tydlig struktur. Ett annat förslag på fortsatt arbete är inom databaser. Både 
när det kommer till kompetenshantering och sökfunktioner för att lättare kunna hitta tidigare 
lösningar. 
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5.3 Personliga reflektioner 
I litteraturen bygger ofta teorierna på undersökningar som har genomförts ute på företag. Det är 
därför inte förvånande att vår teori stämde överens med vår undersökning. Det kan ses som att vi 
gjorde arbetet omvänt mot hur man arbetar vid utformingen av litteraturen. 

Eftersom det här arbetet vänder sig mot studerande är det roligt att kunna bekräfta att mycket av 
kurslitteraturen lär ut det som förekommer i praktiken. Vår teori bygger främst på vetenskapliga 
artiklar men många av de nämnda principerna och metoderna känner vi igen från tidigare kurser. 
Dock går det inte alltid att lära sig genom att studera teorier utan i vissa fall måste man ha praktisk 
erfarenhet, exempelvis när det kommer till svårigheter inom IPU.  
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Bilagor 

Bilaga 1:Intervjufrågor 

Projektets struktur 
Vilka avdelningar är integrerade? 
Är olika avdelningar (funktionella grupper) delaktiga i olika skeden av processen? 
Jobbar man med flera projekt samtidigt? dvs. har man flera ansvarsuppgifter utöver det projekt man 
jobbar med? 
Hur ser arbetsgången ut i processen? dvs. har det identifierats olika kritiska steg? 
Hur stora är produktutvecklingsprocesser utifrån tidsperspektiv? 
Hur ser strukturen på projektgruppen ut?  
Är de tvärfunktionella, kanske virtuella osv.? 
Om de inte är tvärfunktionella kan integrationen fungera? 
Jobbar gruppmedlemmar individuellt var med sina yrkesrelaterade arbetsuppgifter eller jobbar alla 
tillsammans med en och samma problemlösning? 
Vem och hur prioriteras gruppmedlemmarnas arbetstid och arbetsuppgifter? 
Hur ser ledarrollen ut för arbetet (ledarskapsstil, ledaregenskaper)? dvs. bör ledaren vara deltagande 
eller delegerande? 

Problemformulering, Mål och Beslutsfattande 
Hur ser arbetet ut vid problemformuleringar? dvs. är arbetet standardiserat, fritt? 
Vem bestämmer målen och var i organisationen sker det? 
Bestäms delmålen löpande eller är de fastställda i början av projektet? 
Utifrån vila kriterier formuleras målen? 
Hur sker uppföljningen av ett pågående projekt? dvs. på vilket sätt, hur ofta och till vilka sker 
rapporteringen och redovisningen? 
Tar man hänsyn till DFA/DFM vid beskrivning av mål och problemformulering? 
Hur hanteras riskerna vid beslutsfattande? 
Vad bedöms som risker? 
Finns det en modell som hjälpmedel vid beslutsfattande? 
Hur hanterar man oenighet i projektgruppen vid beslutsfattande? 
Är det möjligt att ändra besluten i efterhand? 
Finns det en modell för att kontrollera att projektet inte hamnar utanför ramen för bestämda 
kostnads-, kvalitets- och tidsmålen? 
Är det någon av dessa tre som prioriteras mest? 
Om inte, hur kompromissar man mellan dessa tre? 
Kan ett pågående projekt avbrytas och i så fall hur sent i processen? 

Kommunikation 
Kommunikation mellan produktutveckling och produktion, hur går den till? 
Hur kommer kundernas intressen in i bilden? Finns det en modell/metod som används, exempelvis 
QFD? 
När i processen och hur kommer underleverantörerna in bilden? 
Hur förmedlas och sparas information? dvs. databas, uppdateringar, dokumentation, PLM/PDM? 
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Hur ser strukturen ut på tekniklösningar för kommunikation (både intern inom projektgruppen och 
externt)? dvs. möten, telefonkonferens samt kommunikation i organisationen och utanför. 
Vad finns det för tekniska hjälpmedel? exempelvis CAD, CAM samt olika simuleringar? 
Hur tar man tillvara på kunskapen hos medarbetarna och organisationens/ individernas tidigare 
erfarenheter? 
 

Hur skulle man kunna förbättra integrationen i fortsättningen? dvs. vilka är dess fördelar samt vilka 
befintliga och framtida utmaningar finns det att vänta? 
Vilka aspekter är mest nödvändiga att uppfylla för att få integrationen att fungera? 
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