
 

 
 

 

 

 

Arbetsstrategier och organisation inom 
konceptutveckling 

 

av 
 

Marcus Arvidsson 
 

 

 

 
 

 
MF131x - Kandidatexamensarbete i Integrerad Produktutveckling 

KTH Industriell teknik och management 
Maskinkonstruktion 

SE-100 44  STOCKHOLM 



 

 

 
 

 

MF131x – Kandidatexamensarbete, Integrerad 
Produktutveckling 

Arbetsstrategier och organisation inom 
konceptutveckling 

 
 

Marcus Arvidsson 
MMK 2016:120 MCEB 342 

 
Godkänt 

2016-06-10 

Opponent 

Anton Boström, Omed Lachin 

Handledare 

Anders Berglund 

 

Sammanfattning 
I dagens konkurrenskraftiga marknad gäller det att inte bara kunna utveckla en ny, unik 
produkt som i sig erbjuder ett värde utöver det vanliga, utan även att vara snabb i 
produktutvecklingsprocessen för att vara först ut på marknaden och hinna ta en del av 
kakan innan någon annan hinner först. Därför ligger det i ett produktutvecklande 
företags intresse att samtliga steg i denna produktutvecklingsprocess sker så snabbt och 
effektivt som möjligt utan att tappa kvalité. Ett av dessa viktiga steg är 
konceptutvecklingen. Denna studie syftar till att undersöka organisationsstrukturer och 
hur ett företags interna samarbete hänger ihop med de mål som är uppsatta för att ta 
fram ett vinnande koncept. Dessutom följer det att utforska hur avvägningar och beslut 
tas inom konceptutveckling. 
För att besvara den frågeställning som sattes upp initialt har en teoretisk bakgrund och 
referensram etablerats med hjälp av en litteraturstudie. Denna har sedan jämförts och 
analyserats mot en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med totalt sex företag. 
Resultaten delades upp i tre underkategorier: konceptutveckling, 
gruppsammansättningar samt arbetsstrategier.  
Resultaten visar att konkreta konceptutvecklings- eller utvärderingsmetoder för att 
komma fram till ett optimalt koncept sällan används bland företagen. Istället tillämpas 
metodiker likt ”trial-and-error” samt olika former av iterering av koncepten. En stor 
frihet gällande arbetsmetod ges även ofta till den enskilda projektgruppen, vilket anses 
ha stor positiv effekt på konceptutvecklingen. Vad gäller det interna samarbetet 
tillämpas ”stage-gate”-metoden som övergripande arbetsstruktur av samtliga företag 
involverade i denna studie. Resultatet visar även att användningen av tvärfunktionella 
projektgrupper är en nyckelfaktor inte bara för att kvalitetssäkra koncepten tidigt, utan 
även för att det bidrar till en ökad motivation och kreativitet inom projektgruppen. 
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Abstract 
 
In today’s highly competitive market it’s not all about being able to develop a new, 
unique product that in itself offers a value that exceeds the ordinary, but also about 
being quick in the product development process to prevent someone else from seizing 
the opportunity first. This is why it is in a product developing company’s interest to be 
as quick and effective as possible in every step of the product development process 
without sacrificing quality. One of these important steps is the concept development. 
This study aims to research organizational structures and how a company’s internal 
cooperation coincides with the goals put up to develop a winning concept. Furthermore 
it follows to investigate how considerations and decisions are made within concept 
development. 
To answer the question formulation, a theoretical background and reference frame has 
been established through a literature study which has then been compared and analyzed 
to a qualitative research in the form of interviews involving a total of six companies. 
The results were divided into three subcategories: concept development, group 
compositions and work strategy. 
The results show that concrete concept development or evaluation methods were rarely 
used in order to end up with the optimal concept. Instead methods comparable to trial-
and-error and different forms of iteration of the concepts are used. The project groups 
are given a substantial amount of freedom regarding the work methods used, which is 
considered to have a large positive impact on the concept development. As for the 
internal cooperation, the stage-gate-process is applied as an overall work structure by 
all of the companies involved in this study. The results also show that the use of cross-
functional teams is a key factor, not just to secure the quality of the concepts early, but 
also because it contributes to an increase in motivation and creativity within the project 
group. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till ämnet organisation inom konceptutveckling samt 
en förklaring till varför projektgruppen har valt att fördjupa sig inom detta område. 
Syfte, avgränsningar och frågeställningar definieras. 

 
1.1 Problembakgrund  
 
I dagens snabba, starkt konkurrensutsatt värld av kommersiell utveckling av nya 
produkter är det oerhört svårt att framställa ett framgångsrikt koncept. Att gå från idé till 
färdig produkt är en lång process och många faktorer spelar en stor roll för att konceptet 
ska kunna lyckas och konkurrera om en värdig plats på marknaden. Många företag har 
upptäckt att det tar mer än de accepterade grunderna av hög kvalitet, låg kostnad, och 
differentiering att utmärka sig i dagens konkurrenskraftiga marknad. Det krävs också 
snabbhet och flexibilitet. För att uppnå bästa resultat är faktorer som organisationen, 
besluten och funktionaliteten oerhört viktiga för att göra framtagningen av produkten så 
effektiv som möjligt (Zirger & Maidique, 1990). 
 
Framgång i konceptutvecklingsdelen är en väsentlig del av produktutvecklingsprocessen 
och är en viktig ledningsfråga för moderna företag för att kunna leverera en produkt 
som ger ett betydande värde för den befintliga marknaden. Det ligger i ett företags 
intresse hur verksamheten ska organiseras så att bästa resultat uppnås efter de kriterier 
och faktorer som finns. Organisationsaspekten och de beslut som tas i varje företag är 
av högt intresse och det finns anledning att utreda olika verksamheter och dess påverkan 
på det slutgiltiga resultatet (Takeuchi & Nonaka, 1986). 
 
1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med denna rapport är att undersöka organisationsstrukturer och hur ett 
företags interna samarbete hänger ihop med de mål som är uppsatta för att ta fram ett 
vinnande koncept. Dessutom följer det att utforska hur avvägningar och beslut tas inom 
konceptutveckling.  
 
1.3 Avgränsningar 
 
Ämnet konceptutveckling är ett brett område. För att kunna besvara frågeställningarna 
så effektivt som möjligt har följande avgränsningar baserat på gruppens personliga 
preferenser gjorts. 
 

• Konceptutvecklingen i denna rapport kommer att definieras från processen där 
en kravställning samt ett behov/idé finns tills att ett eller flera färdiga 
konceptförslag finns framtagna. 

• Organisationen kommer bara att inkludera de individer som utvecklar konceptet. 
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• Fokus läggs på tekniska företag som tillverkar fysiska produkter. 
 

1.4 Frågeställningar 
 
För att uppnå syftet med rapporten kommer ett antal frågeställningar försöka besvaras 
under arbetets gång. Frågorna är formulerade efter en diskussion inom projektgruppen 
och dess medlemmar. 
 

• Vad ska företag ha i åtanke när de vill utveckla ett framgångsrikt koncept 
gällande funktionalitet och kunder? 

• Hur utformas projektgrupper för att utveckla nya produktkoncept? 
• Vilka arbetsstrategier använder företag för att nå en ökad framgångsgrad hos 

produktkoncept?   
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2 Teori 
I detta kapitel beskrivs den teoretiska bakgrund som studien baseras på.   

2.1 Konceptutveckling 
 
Innan projektets start måste ett tydligt mål angående produktens slutresultat sättas, mål 
som innefattar produktens kvalitet, kostnadseffektivitet samt tiden det tar att utveckla 
det nya konceptet. Varje projekt är unikt och har olika krav från både kunder och chefer. 
Inom konceptutveckling är det många faktorer och frågor som ska beaktas och 
analyseras för att göra det möjligt att ta fram ett ”vinnande” koncept. Det finns fem så 
kallade grundfrågor, som kommer att hjälpa gruppen att ta fram detta och stå till 
grunden huruvida ett koncept kommer att lyckas eller ej (Krishnan & Ulrich, 2001). 
Dessa frågor är: 
 

• Vad är målet med produktens egenskaper? 
• Vad är kärnan i konceptet? 
• Hur ser produktstrukturen ut? 
• Vilka varianter av produkten ska erbjudas? 
• Hur kommer den övergripande formen och designen av produkten att se ut? 

 
Dessa frågor kommer dock inte automatiskt generera ett framgångsrikt koncept. Utan de 
är menade som hjälpmedel inom organisationen när rimliga mål sätts upp i samband 
med framtagningen av ett nytt koncept. Varje koncept har någon typ av egenskap, 
exempelvis pålitlighet, kapacitet, hastighet, pris etc. Vid framtagning av koncept 
refereras dessa egenskaper till både kundbehovet och produktspecifikationen (kraven 
för funktionen och den funktionella prestandan). Mycket vikt läggs på att maximera 
tillfredsställelsen hos den tänkta kunden för det nya konceptet. Med detta följer även 
risken att design, produktionskostnad samt lönsamhet inte påverkar konceptets lyckande 
eller misslyckande, utan allt avgörs av kundens behov (Krishnan et al, 2001). Zirger och 
Maidique (1990) menar dock att det största värdet för en kund är ett värde som kan 
tillhandahållas av en lägre konstruktionskostnad. Detta gör det möjligt att prissätta 
produkten lägre än konkurrerande, alternativt av en produkt som ger en ny uppsättning 
av unika funktioner. 
 
Ett lyckat koncept ska uppfylla kundens behov enligt ovan, det är vad det i slutändan 
handlar om. Samtidigt ska det även uppfylla ingenjörernas vision om de tekniska 
egenskaperna och mål om funktionalitet. I vissa fall kan kundens behov skapa konflikter 
med ingenjörernas tankar om design, prestanda etc. vilket kan hålla tillbaka 
konceptutvecklingen (Krishnan et al, 2001). 
 
Egenskaperna är något abstrakt i produkten. Konceptutvecklingen är till för att 



 

4 
 

konkretisera dessa egenskaper i en fysisk produkt med hjälp utav de tekniska 
tillvägagångssätten som finns tillgängliga. Det är oftast då ett koncept väcks till liv, 
genom att bestämma den fysiska formen. Det finns två metoder som hjälper till att välja 
detta tekniska tillvägagångssätt: konceptgenerering och selektion av koncept (Krishnan 
et al, 2001).  
 
Med en ständigt förändrande och växande ekonomi och utveckling av datorbaserade 
simulering- samt beräkningsprogram, är det optimalt att sträva efter att ha många 
baskoncept. Detta ger möjligheten att fastställa de kravspecifikationer och variabler på 
ett grundläggande koncept som slutprodukten ska ha mycket senare i processen, vilket 
kan vara önskvärt i ständigt skiftande marknader och miljöer. Denna metod kallas för 
parametrisk design där målet är att optimera produktens egenskaper/tekniska prestanda 
(Krishnan et al, 2001). 
 
Idag finns det ett gap mellan teori och praktik, vilket gör det svårt att hitta den optimala 
designen, därför används metoder som kan liknas med ”trial-and-error” (Krishnan et al, 
2001). Med andra ord så utförs försök och simuleringar på konceptet tills det uppnår de 
krav och mål som är satta. 
 
2.2 Gruppsammansättningar 
 
Organisering i form av ett projekt ger företagen möjlighet att sammanföra personer som 
representerar olika avdelningar med olika kompetenser och bilda ett team som är 
tillägnad en viss uppgift. Konceptutvecklingen får oftast positiv effekt genom att ge en 
projektgrupp ett stort mått av frihet samtidig som utmanande mål fastställs. Genom att 
ge projektgruppen en stor frihet skapas en stor spänning i gruppen av strategisk 
betydelse för företaget samtidigt som avgörande mål sätts. Specialisering är det primära 
sättet genom vilket en organisation uppnår produktivitet. Detta tillåter enheter att 
utveckla sina egna rutiner och strukturer så att de kan utföra sina specifika uppgifter 
effektivt (Takeuchi et al, 1986). 
 
Betoningen på snabbhet och flexibilitet kräver en annan strategi för att hantera 
utveckling av nya produkter. Enligt den gamla metoden (se ”type A”, figur 1), flyttades 
produktutvecklingsprocessen som ett stafettlopp, med en grupp av funktionella 
specialister som passerar över stafettpinnen till nästa grupp. Projektet gick sekventiellt 
från fas till fas. På senare hand har andra metoder utvecklats, bland annat enligt ”cross-
functional teams”, eller så kallade tvärfunktionella grupper (se ”type C”, figur 1) 
(Takeuchi et al, 1986). Där framträder produktutvecklingsprocessen från den ständiga 
interaktionen av kompetenta medlemmar från olika funktionella områden som arbetar 
tillsammans från början till slut. I stället för att röra sig i definierade, mycket 
strukturerade faser, föds processen av gruppmedlemmarnas samspel, se figur 1 
(Takeuchi et al, 1986). 
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Figur 1. Evolution av samspel (Takeuchi et al, 1986, s.139). 
 
 
 
För att uppnå de mål som sätts upp initialt och få det efterlängtade resultatet från 
projektet finns det fem standardiserade gruppsammansättningar som beskrivs kortfattat 
nedan i tabell 1 (Larson & Gobeli, 1988). Varje gruppsammansättning har sin unika 
fördel och det är upp till varje enskilt företag att välja vilket som passar dem bäst till 
fördel för önskat slutresultat.  Varje struktur har även olika nackdelar. Detta uppstår när 
en specifik fördel vill erhållas på bekostnad av en annan. Som visas i tabell 1 nedan har 
varje struktur nackdelar och det är av stor vikt att dessa nackdelar är acceptabla för det 
aktuella projektet. 
 

Tabell 1. Tabell över de olika gruppsammansättningarna (Larson et al, 1988). 
 

Gruppsamman-
sättning 

Beskrivning Fördelar Nackdelar 

Funktionell Projektet delas in i segment och utförs 
av olika team från olika områden. Styrs 
av högre uppsatta personer. 

Bra teknisk prestanda. Lägst tidseffektivitet & 
lägst kostnadseffektivitet. 

Funktionellmatris Styrs av projektledare med begränsad 
auktoritet. Projektledaren ansvarar för 
vissa delområden men delar även ut 
ansvar till andra. 

Bra teknisk prestanda & bra 
övergripande slutresultat. 

Låg kostnadseffektivitet. 

Balanserad matris Projektledare som styr hela projektet. 
Jobbar tillsammans med funktionella 
ledare från varje område för att fatta 
beslut. 

Bästa slutresultatet i sin 
helhet och mest 
kostnadseffektiv. 

Relativt dålig 
tidseffektivitet. 

Projektmatris Projektledaren har huvudansvar att 
färdigställa projektet i tid. Funktionella 
ledare leder sina områden. 

Bästa tekniska resultatet 
prestandamässigt & 
övergripande slutresultat. 

Sämre tidseffektivitet. 

Projektgrupp Projektledaren styr och fattar alla beslut. 
Funktionella ledarna har inget formellt 

Bra övergripande resultat i 
helhet & teknisk prestanda. 

Sämre 
kostnadseffektivitet. 
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2.3 Arbetsstrategier 
 
En självklar faktor för en ökad framgångsgrad hos det färdiga resultatet är att de 
produktkoncept som arbetas fram i projektgruppen uppfyller de krav som har satts på 
bästa möjliga sätt. För att säkerställa detta är det av stor relevans att använda rätt typ av 
utvärderings- och konceptutvecklingsmetoder inom gruppen. Många av de 
konventionella och ofta enklare metoderna som gärna används för att i tidigt skede 
utvärdera och eliminera koncepten tar endast hänsyn till konceptet som helhet, vilket 
kan leda till att lovande koncept sållas bort på grund av ett fåtal mindre bra egenskaper 
som ej når upp till kraven. För att förhindra detta kan metoder som fokuserar på att 
belysa konceptens egenskaper användas. Ett exempel på en sådan metod är ”concept 
convergence process” (Augustine, Yadav, Jain, & Rathore, 2010) där de specifika 
konceptegenskaper som når upp till kraven tas vidare i utvecklingen för att sedan bilda 
nya hybridkoncept som bör överträffa de ursprungliga koncepten. Genom att säkerställa 
kvalitén på produktkoncepten minskas även risken att behöva backa tillbaka senare i 
produktutvecklingsprocessen. 
 
När projektgruppen börjar från start, vid utveckling av en ny eller befintlig produkt, 
börjar varje medlem snart att sprida kunskap om marknaden och tekniska aspekter. Som 
ett resultat börjar gruppen att arbeta som en enhet och motiveras. Individens rytm och 
gruppens rytm börjar överlappa, vilket skapar harmoni och kreativitet för att uppnå de 
satta målen (Takeuchi et al, 1986). Även om projektgrupper i stort sett jobbar på egen 
hand, är de inte obevakade. Ledningen sätter upp tillräckligt många milstolpar, så 
kallade ”gates” för att förhindra instabilitet och tvetydighet och för att förhindra 
spänningen från att förvandlas till kaos. ”Stage-gate-process” (Cooper & Kleinschmidt, 
2001) används för att flytta en ny produkt genom de olika faserna; från idé till lansering. 
Varje milstolpe är olika kontrollpunkter mellan de olika faser som finns för att 
kontrollera att målen uppnås och att risker undviks. 
 
En bra förstudie inom konceptgenerering och utveckling är skillnaden mellan ett 
framgångsrikt och misslyckat koncept. Studier visar att lyckade koncept har generellt 
sett högre antal timmar lagt på en förstudie än vad misslyckade koncept haft. En 
anledning varför inte mer tid läggs på en förstudie är på grund av att själva 
produktutvecklingen tar längre tid. Dock är det gynnsamt att utföra en förstudie tidigt i 
processen så att målen med projektet kan definieras i förväg. Även risker kan 
identifieras innan de händer, vilket ligger i alla företags intresse då det är effektivare att 
förebygga dem innan de sker.  
 
Tvärfunktionella projektgrupper är vanligt förekommande i dagens företag, däremot tar 
företag sällan hänsyn till hur tvärfunktionella grupper samverkar med risknivån i ett 

ansvar eller inblandning. 
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projekt. Till exempel har företag en naturlig tendens att försöka minska risknivån då en 
nylanserad produkt misslyckats på marknaden. Detta görs då ofta genom att begränsa 
teknologi- och marknadsmöjligheter associerade med hög risk och genom att öka 
graden av tvärfunktionalitet inom projektgruppen. Att använda sig av båda dessa 
strategier samtidigt kan dock leda till oönskade påföljder, där mer tvärfunktionalitet 
inom grupperna används för att hantera lägre risker. En mer teoretiskt korrekt risk-
reducerings-strategi skulle istället vara att minska tvärfunktionaliteten inom grupperna i 
låg-risk-områden (Gemser & Leenders, 2011). Ökad specialiseringen i tvärfunktionella 
grupper resulterar även i ett samordningsproblem mellan olika organisationsenheter. 
Därför, för att dra nytta av en hög grad av specialisering, måste företag lägga en stor 
insats på samordning. 
 
En fördel stora tillverkande företag kan ha är att utföra konceptutvecklingsprojekt 
parallellt med andra, detta ger möjlighet att dela resurser mellan dessa. Genom att dela 
resurser kan en högre produktivitet och kortare ledtider uppnås. Det leder även till att 
kunskap samt kompetens delas effektivt (Krishnan et al, 2001). 
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3 Metod 
 
Detta arbete har genomförts av tre teknologer på Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Grunden har byggt på en teoretisk referensram inom det valda området som 
sedan stöds av praktiska intervjuer hos olika företag. Undersökningen av det valda 
området utförs i form av en kvalitativ undersökning.   
 
Förstudien inför arbetet bestod av en riskanalys, se bilaga 1, så att risker kunde 
undvikas innan de förverkligas. Med detta kunde konsekvenserna för dessa risker 
minimeras.  
 
3.1 Organisation 
 
Arbetet inleddes vid projektstart med skapandet av en tidsplan i form av ett GANTT-
schema, se bilaga 2. Sedan dess har regelbundna projektmöten genomförts både internt i 
gruppen samt med handledare och övriga projektgrupper. För att strukturera arbetet 
delades det upp i fyra olika milstolpar med respektive deadlines för rapportens olika 
delar enligt följande:  
 

• Milstolpe 1: Uppsatsdel ”Introduktion” och ”Teori”. 
• Milstolpe 2: Uppsatsdel ”Metod”. 
• Milstolpe 3: Uppsatsdel ”Resultat, alternativt Empiri”. 
• Milstolpe 4: Uppsatsdel ”Analys” samt ”Slutsatser”. 

 
Arbetet har skett utan utnämnd projektledare då behovet inte funnits. 
Arbetsbelastningen har därmed fördelats jämnt bland projektgruppens medlemmar. 
Arbetet fram till och med milstolpe 2 har skett gemensamt i projektgruppen. Därefter 
har arbetet med milstolpe 3 och 4 skett till största del individuellt. 
 
3.2 Litteraturstudien 
 
Grunden till utformandet av detta projektarbete baseras på att söka efter relevant 
information från existerande vetenskapliga artiklar som berörde det valda området. 
Vidare jämfördes den data som erhölls från de olika intervjuerna med den existerande 
teoretiska referensramen som togs fram. Detta gjordes för att få insyn i organisation, 
konceptutveckling och interna samarbeten i olika företag. Varje medlem i gruppen valde 
minst två artiklar som var relevanta för projektarbetet.  
 
Den sökmotor som användes var ”Google scholar”, med följande sökord:  
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Organization, concept development, product development, screening, organizational 
development. 
 
3.3 Intervjuer 
 
Gruppens primära mål vid sökning av företag att intervjua har varit att hitta företag 
verksamma inom den tekniska branschen. Närmare bestämt företag med en teknisk 
profil som tillverkar fysiska produkter. Majoriteten av personerna som har intervjuats 
har varit personer med insyn inom det valda området. Bokning av varje intervju har 
skett genom telefonkontakt med tjänstepersoner inom företaget, men nödvändigtvis inte 
med själva respondenten.  
 

Tabell 2. Intervjuade företag. 
 

Företag Ansvarområde Plats Intervjutid 
(min) 

Datum Närvarande 

Scania Marknadsdirektör Huvudkontor 
- Stockholm 

59 10/3 Sander 
Nino 

Normet Konstruktionschef Kontor - 
Ludvika 

50 12/3 Sander 
          - 

Lorenzen 
& Wettre 

Projektledare Huvudkontor 
– Kista 

41 22/3 Nino 
Marcus 

Xylem Utvecklingschef Huvudkontor 
- Sundbyberg 

57 23/3 Marcus 
Nino 

Öhlins Mekatronikingenjör Huvudkontor 
– Upplands 
Väsby 

41 30/3 Nino 
Sander 

Sandvik 
Coromant 

Utvecklingschef Kontor - 
Västberga 

72 8/4 Marcus 
Sander 

 
Varje gruppmedlem hade ansvar att boka samt utföra två intervjuer. Samtliga 
gruppmedlemmar var även med på en av intervjuerna som de andra i gruppen hade 
anordnat. Den ”extra” gruppmedlemmen skulle vara med som stöd under intervjuerna 
för att säkerställa att viktig data noterades under intervjun. Arbetet efter intervjun bestod 
av transkribering av tillåten ljudinspelning från varje intervju och urval av relevant 
material som används som underlag i rapporten. 
 
Genom ett ömsesidigt beslut inom gruppen valdes en semistrukturerad intervjumetod 
(Westlander, 2000), se tabell 3 nedan, då den anses vara den bästa metoden för att få ut 
så mycket data som möjligt ur frågorna. Då den semistrukturerade intervjuguiden är 
personlig öppnar det möjligheten för en mer utvecklad analys av resultatet (While & 
Barriball, 1994). Detta gav även en möjlighet för respondenten att tala fritt inom 
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bestämda ramar satta av intervjuaren. Data samlades in genom fria anteckningar under 
intervjun samt med hjälp utav ljudinspelning vid tillåtelse av respondenten. 
 
 

Tabell 3. Gruppens valda intervjuguide (Westlander G, 2000). 
 
Intervjumetod Intervjuarens roll Respondentens roll Hjälpmedel 
Semistrukturerad 
personlig intervju 

Undersöka individens 
egen syn på ämnet och 
förstå händelser. 
Intervjuaren bestämmer 
subteman som 
behandlas under 
intervjun. 

Har friheten om vad 
han eller hon vill inom 
subteman. 

Intervjuguide, 
anteckningar samt 
ljudinspelning vid 
tillåtelse av 
respondenten. 

 
 
Frågorna som ställdes under intervjuerna är utformade på så sätt att de ämnar att 
resultera i svar som i sin helhet besvarar de ursprungliga frågeställningarna. Dessa 
frågor formulerades gemensamt inom projektgruppen.  
 
3.4 Metoddiskussion 
 
Slutsatserna som dras i denna rapport kan inte generaliseras för alla verksamma företag 
inom samma bransch. Detta är på grund av att denna rapport är en kvalitativ 
undersökning av endast ett fåtal företag.  
 
En bristfällig faktor är avsaknaden av triangulering av den teoretiska referensramen 
(Jick, 1979). Detta märktes då den valda teorin var väldigt gles jämfört med resultatet 
erhållet från empirin. Som förslag hade gruppen kunna lägga mer tid på att utveckla en 
mer verifierad referensram för att kunna stödja analysen av empirin. Med hjälp av 
triangulering skulle en undersökning med olika synvinklar kunna ge ett mer verifierat 
resultat.  
 
Kontakten med företagen borde ha skett i ett tidigare skede än vad gruppen hade 
planerat då svårigheter fanns med att hitta företag som var villiga att ställa upp. Detta 
resulterade i att tidsplaneringen inte kunde hållas och att gruppen fick nöja sig med de 
alternativ som fanns.  
 
Den intervjuguide som skapades inom gruppen, se bilaga 3 ansågs i senare skede vara 
bristfällig då ingen större tid lades ner på att kontrollera att innehållet var relevant. 
Gruppen borde testat intervjuguiden med en utomstående respondent för att upptäcka 
eventuella brister och svagheter innan de ”riktiga” intervjuerna utfördes.  
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Vid utförandet av intervjuerna uppstod två avvikelser. Under en av intervjuerna kunde 
inte stödpersonen närvara på grund av lokaliseringen av kontoret. Den andra avvikelsen 
var att respondenten från Scania hade rollen som marknadsdirektör, vilket inte var 
gruppens sökta roll att intervjua. Dessa två avvikelser kan ha påverkat reliabiliteten 
negativt på så sätt att spontana, relevanta följdfrågor ofta ställdes av stödpersonen vilket 
i sin tur ger en bristfällig datainsamling. När det gäller Scanias respondent så kan det 
kritiseras att svaren från respondenten inte har den reliabilitet då frågorna inte innefattas 
av respondentens arbetsområde. Detta kan å andra sidan ses som en bidragande faktor 
till att stärka validiteten genom triangulering om marknadsdirektörens åsikt stämmer 
överens med exempelvis en ingenjörs åsikt (Hernon & Schwartz, 2009). 
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4 Empiri 
 
I följande kapitel redovisas det resulterande data som erhållits från intervjuer. Denna 
data baseras på respektive respondents egna ord. Totalt sex intervjuer har genomförts. 
Två av dessa beskrivs detaljerat nedan, resterande fyra finns sammanfattade i bilaga 4. 

 
4.1 Xylem 
 
Xylem är ett globalt, världsledande företag inom ITT-koncernen som utvecklar och 
tillverkar produkter för vatten- och avloppshantering. År 2011 ombildades den del av 
ITT som sysslade med vatten och pumpning till att bli Xylem. Xylem har idag 12 000 
medarbetare verksamma i mer än 150 länder världen över (Xylem, 2016).  
 
Respondent 
Intervjun genomfördes på Xylems huvudkontor i Sundbyberg med utvecklingschefen 
för avloppspumpar och pumpstationer. 
 
Konceptutveckling 
Xylem är enligt utvecklingschefen ett företag i en konventionell bransch med väldigt 
långa produktcykler. Detta i kombination med att de är världsledande inom sitt område, 
med produkter i prisklass högre, har lett till att kvalitén, pålitligheten och den 
funktionsmässiga funktionaliteten hos produkterna alltid prioriteras högst vid utveckling 
för att få en lyckad produkt. 
 
Det som ligger till grund för skapandet av ett koncept och styr valet av funktionaliteten 
kommer alltid ifrån en grund i kundvärden och kundbehov. I dessa ingår fokus på 
pålitlighet, hållbarhet och effektivitet hos produkterna.  På senare tid har det även blivit 
mer fokus på kostnaden jämfört med tidigare. 
 
För utvärdering och eliminering av koncepten utvärderas de mot vilken som är bäst ur 
en funktionssynpunkt. Om de där är likvärdiga där utvärderas de sedan mot till exempel 
tillverkningsaspekter osv. Sedan försöks bäst lämpat koncept väljas utifrån dessa 
aspekter. Detta kan liknas med en eliminationsmatris.  
 
När det kommer till vatten- och avloppshantering tycker utvecklingschefen att storleks- 
och formgivningskrav sällan är någonting som behöver ses över. Det styrs mycket av 
befintliga produkter och vilken funktion hos kunden de ska lösa. 
 
Problem som utvecklingschefen tror kan uppstå vid produktutveckling i allmänhet är att 
förundersökningen är för dåligt utförd, vilket leder till en oklar bild av kundbehoven. 
Detta kan resultera i att man kommer fram till en produkt som inte passar kunden. 
Sedan även att den tänkta produktens komplexitet är för hög, då kundens samtliga 
önskemål och behov försöker lösas samtidigt med en och samma produkt. 
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Projektgruppernas utformning 
Storleken på en projektgrupp varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. 
Ett ”normalt” projekt på Xylem består enligt utvecklingschefen vanligtvis av en 
kärngrupp på fem till tio personer samt en projektledare som alla arbetar i princip heltid 
med projektet. Utöver denna kärngrupp ingår även expertfunktioner som kan behövas 
för att kunna driva projektet framåt. Dessa kan vara många fler, men arbetar lågintensivt 
i det specifika projektet. 
 
Inom kärngruppen anpassas gruppens kompetens utefter vad som behövs för det 
specifika projektet. Om utvecklingen t.ex. innefattar en ny stor pump så lämpar det sig 
bättre med personer som är vana att utveckla stora pumpar. 
 
Det svåra vid utformning av en projektgrupp enligt utvecklingschefen är att resurserna 
är begränsade och att majoriteten har flera projekt på gång samtidigt. Dessutom önskas 
en stabil kärngrupp under projektets olika skeden, vilket kräver att rätt resurser är 
tillgängliga. Vissa projekt eller uppgifter förlitar sig även på att en specifik person finns 
tillgänglig då endast ett fåtal personer kan utföra en specifik uppgift, vilket även det 
försvårar urvalet.  
 
Den gruppsammansättningen som används är i princip densamma idag som den var för 
tjugo år sedan. Skillnaden är framförallt att i och med att tekniken utvecklas och allt mer 
produkter integreras med elektronik och mjukvara så behövs även fler ingenjörer med 
motsvarande kompetens. Att blanda mycket utav denna kompetens i projektgrupperna 
ses endast som positivt. 
Det händer att konflikter inom grupperna uppstår, det är oundvikligt. Däremot är det 
sällsynt med så pass allvarliga konflikter att det blir ett problem, vanligtvis är det 
snarare argumentationer.  
 
Arbetsstrategi 
För att uppnå de mål som sätts är det vanligt att någon typ av iterering används. Detta 
innebär att ett eller flera grundkoncept eller idéer tas fram. Dessa testas och utvärderas 
sedan mot de krav som finns på produkten och sedan försöker man hitta bättre eller 
andra sätt att lösa problemet. Det resulterar i en typ av iteration mellan framförallt 
konstruktion och beräkningar så att konceptet blir så bra som möjligt.  
 
Beslutsmässigt används en så kallad ”stage-gate” modell, vilket innebär att 
produktutvecklingsprocessen är uppdelad i ett antal milstolpar, där resultatet vid slutet 
av varje milstolpe utvärderas och beslut tas om projektet ska fortlöpa fram till nästa eller 
stoppas. Dessa beslut vid varje milstolpe tas av fyra högt uppsatta personer, varav en 
från marknadsavdelningen, en från tillverkning och två från utveckling. 
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Hur stor frihet en projektgrupp får i sitt arbete beror på flera faktorer, dels beror det på 
hur bra eller dåligt arbetet går för tillfället och om tidsplanen hålls, dels beror det på 
sittande chefens personliga preferenser och dels beror det även på hur mycket tillit 
chefen har för projektledaren. 
 
Hur en projektgrupp väljer att lösa en uppgift rent arbetsmetodsmässigt är däremot 
väldigt fritt. Dock begränsas det ändå då det sällan utvecklas helt nya produkter idag 
inom branschen, eftersom att framförallt västvärldens infrastruktur är väldigt utbyggd 
vad gäller hantering av vatten och avlopp och det då hellre är önskvärt med förbättringar 
av befintliga produkter som redan passar de system som finns. För att trots detta se till 
att en projektgrupp inte glider för långt bort ifrån företagets riktlinjer stäms arbetet av 
dels vid varje gate, men kontinuerligt en gång varje vecka, då projektledaren rapporterar 
kort hur det går i arbetet.  
 
Det sätt projektarbetet utförs på nu för tiden kontra förr har inte förändrats speciellt 
mycket. Den största skillnaden enligt utvecklingschefen är att det har blivit mer fokus 
på hur man kommunicerar. Vikten av att kommunicera utåt betonas mer än tidigare. Det 
börjar även jämföras mer med hur det ser ut idag för mjukvaruutveckling, där det pratas 
mycket om att man ska arbeta ”agilt”, att vara snabba i förändringar. Däremot kan 
sådana metodiker vara svåra att applicera på produktutvecklingen för många av de 
fysiska produkter som Xylem tillverkar, då det kan ta så mycket som tre månader att få 
levererat till exempel en mekanikprodukt som ska testas. Det gör det svårt att arbeta i 
korta cykler. 
 
För att minska riskerna i ett projektarbete utförs regelbundna riskanalyser vid varje gate. 
De risker som där upptäcks försöker då att motverkas under resterande tiden för 
projektet. 
 
Inga konkreta utvärderings- och konceptutvecklingsmetoder används hos Xylem. Det 
som görs är att skickas alla konstruktörer, projektledare osv. på samma typer av 
utbildningar, så att alla har ungefär samma grundsyn på kundvärden och vad som är 
viktigt.  
 
4.2 Sandvik Coromant 
 
Sandvik Coromant är en världsledande leverantör av verktyg, verktygslösningar och 
”know-how” till metallbearbetningsindustrin. Sandvik Coromant ingår i affärsområdet 
Sandvik Machining Solutions inom Sandvik-koncernen, har 8 000 anställda och finns 
representerat i 130 länder (Sandvik Coromant, 2016). 
 
Respondenten 
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Intervjun genomfördes på Sandvik Coromants kontor i Västberga med 
utvecklingschefen för forskning och utveckling. 
 
Konceptutveckling 
När det gäller att ta fram framgångsrika koncept på Sandvik Coromant är det viktigaste 
enligt utvecklingschefen ny och ökad prestanda hos koncepten. Denna förändring ska 
sedan kunna kopplas till någonting som kunden upplever är unikt.  
 
Det absolut viktigaste steget som ligger till grund för ett koncept är en korrekt, relevant 
kravspecifikation. Sedan måste även denna kravspecifikation kunna kopplas till att det 
verkligen blir någonting unikt med konceptet. 
 
Det som styr valet på funktionalitet är kundbehoven. Dessa kundbehov kommer både 
direkt från kunden i form av bland annat intervjuer och indirekt ifrån egna fältstudier 
och analyser av hur verktygen används och hur de förslits. Mycket bygger här på att 
ingenjörerna har en förståelse för branschen och dess kundbehov. 
 
Ett problem utvecklingschefen tror många har vid konceptutvecklingen är att varken 
kundbehoven eller kravspecifikationen är tillräckligt tydliga, vilket leder till att man får 
en dålig bild över vad det är man faktiskt bör göra. 
 
Konkreta konceptutvecklings- och utvärderingsmetoder används, några exempel på 
dessa kunde däremot utvecklingschefen inte nämna. 
 
Projektgruppernas utformning 
Gruppsammansättningen hos en projektgrupp anser utvecklingschefen vara av stor 
betydelse. Däremot handlar det inte bara om att sätta ihop en välfungerande grupp från 
start, utan även mycket om att utveckla de befintliga förutsättningarna inom en grupp så 
att alla medlemmar i gruppen fungerar tillsammans. Detta anses viktigt då det blir 
lättare att fokusera på projektmålet som helhet istället för individens linjeuppgift. 
 
En typisk projektgrupp på Sandvik Coromant består enligt utvecklingschefen utav 
mellan sex och tio gruppmedlemmar. Vid utformning av projektgruppen handlar det till 
stor del om vilken kompetens som finns tillgänglig. Ofta finns inte mycket 
valmöjligheter utöver det. Att sätta samman en grupp som utöver det även har en bra 
spridning av personlighetsegenskaper blir därmed svårt. 
 
Det arbetas mycket med tvärfunktionalitet inom grupperna, men trots det blir ofta en 
större del av gruppens medlemmar vid produktutvecklingsprojekt från forskning och 
utveckling. En risk med detta enligt utvecklingschefen är att det kan leda till att det blir 
för lite affärsfokus och att det kan finnas en önskan att ta in mer omogen teknik i 
projektet än vad som kan anses lämpligt.  
 
Att använda sig av tvärfunktionella grupper, anses inte ha några märkvärdiga nackdelar. 
Dock kan det i stunder vara svårare att komma överens inom gruppen, å andra sidan blir 
projektet bättre kvalitetssäkrat. 
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I dagsläget anser utvecklingschefen att det har blivit ett större fokus på personliga 
egenskaper och individens beteende och personlighet jämfört med vad det har varit 
tidigare. Det blir allt viktigare att gruppens alla medlemmar förstår varandra och har en 
bra gruppdynamik. Framförallt har det dock blivit ett större fokus på projektledarens 
roll som ledare, att denne har intresse av att leda en grupp och förstår hur man får en 
grupp att prestera. 
 
Arbetsstrategi 
För produktutvecklingsprojekt används en ”stage-gate” modell. Denna går ut på att 
framförallt strukturera upp projektets alla delar och sätta upp tydliga och relevanta 
milstolpar för varje fas i projektet. Vid varje milstolpe utvärderas projektet i sin aktuella 
form och beslut tas sedan om projektet ska tillåtas fortlöpa eller ej. 
 
Projektledaren är den som är ansvarig för att projektgruppen följer projektmodellen. Där 
finns det specificerat vad som ska levereras när. Hur en projektgrupp ska lyckas leverera 
den delmängd som förväntas vid varje gate är helt upp till den enskilda projektgruppen. 
Dock än en gång är det projektledarens ansvar att se till att projektet drivs framåt mot de 
satta målen och att uppdatera intressenter om statusen för projektet. 
 
Vid problem i projektet bör projektledaren involvera fler resurser och ta hjälp ifrån den 
linjefunktion som är kritisk för problemet i fråga. 
 
De två största målen man jobbar emot enligt utvecklingschefen är kravspecifikationen 
och ett introduktionsmål. För att kunna nå målen inom projektgruppen handlar det 
framförallt om att ha en tydlig kravspecifikation och att planera arbetet och att bryta ner 
det i aktiviteter som är mätbara där det är tydligt vem som är ansvarig för att säkra 
vägen framåt. För att en projektgrupp ska nå sitt introduktionsmål ska man ha 100 % 
lagertillgänglighet vid introduktionsdatum. 
 
För att kunna vara snabba i genomförandet av produktutvecklingsprojekt utvecklas helst 
de mest galna och kreativa idéerna innan produktutvecklingsprojektet ens har börjat, 
ofta i form av kunskapsutvecklingsprojekt. Detta för att teknologin som lyfts in i 
projekten ska vara mogen. Finns det mycket osäkerheter och nya idéer som vill 
utvärderas blir det svårt att klara av projektet. 
 
För att minska risker vid produktutvecklingen utförs en riskanalys under förstudien där 
riskerna listas upp och rankas. Därefter utarbetas en åtgärdsplan för de största riskerna. 
Denna riskanalys och åtgärdsplan uppdateras sedan löpande under projektets gång, 
minst en gång vid varje milstolpe. 
 
Ett problem är enligt utvecklingschefen att flertalet projektmedlemmar upplever att de 
har för många olika uppgifter som arbetas med parallellt och att det är otydligt med 
prioriteringar bland dessa. Många har ambitionen och vill gärna lite för mycket, vilket 
utvecklingschefen tror kan resultera i att dessa ambitioner blir felriktade. En 
medarbetare är vanligtvis involverad i tre projekt parallellt med varandra, varav ett av 
dessa är tydligt högintensivt och resterande lågintensiva. 
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5 Analys 
I följande kapitel presenteras den analys som gjorts baserat på resultat hämtat från 
empirin. Först presenteras en analys baserat på den individuella studien av två företag, 
sedan en analys baserat på den gemensamma studien av samtliga sex företag. 
 
5.1 Analys av individuell studie 
 
Xylem 
Konceptutveckling 
Stort fokus läggs här på kundvärden och kundbehov och att se till att dessa behov 
tillfredsställs av konceptet. I Xylems fall innefattar dessa kundvärden och kundbehov 
framförallt produktens kvalitet, pålitlighet och den funktionsmässiga funktionaliteten. 
Enligt Krishnan och Ulrich (2001) nämns det att konflikter kan uppstå då dessa 
kundbehov krockar med ingenjörernas visioner. Detta upplevs inte vara ett problem 
överhuvudtaget, vilket kan bero på att Xylem är ett stort, världsledande företag inom en 
konventionell bransch där ingenjörerna inte ges allt för mycket svängrum vad gäller 
kreativitet och innovation. 
 
Vid utvärdering och selektion av koncept används inga konkreta metoder, dock kan den 
metodik som beskrivs av utvecklingschefen liknas med en eliminationsmatris. Vid 
användningen av en eliminationsmatris utvärderas koncepten emot ett antal kriterier, ett 
i taget, i avtagande prioritetsordning. Om ett koncept ej klarar det aktuella kriteriet 
utvärderas det inte överhuvudtaget emot efterföljande kriterier, det ”elimineras”. Det 
vinnande konceptet är det som klarar flest kriterier. En teoretisk nackdel enligt 
Augustine, Yadav, Jain, och Rathore (2010) med detta tillvägagångssätt kan vara att 
koncept med en viss väldigt lovande egenskap, men som brister på en annan 
grundläggande funktion elimineras alldeles för tidigt i processen. Dock kan det 
diskuteras om det är så det faktiskt går till i praktiken eller om dessa lovande 
egenskaper tas vidare på ett eller annat sätt ändå. 
 
Projektgruppernas utformning 
De fem olika gruppstrukturer Larson och Gobeli (1988) förespråkar används ej utav 
Xylem, däremot tillämpas tvärfunktionella projektgrupper. Precis som förväntat anses 
projekten dra stor nytta av detta vid produktutveckling. Det som Takeuchi och Nonaka 
(1986) däremot påstår, att det är en nackdel med tvärfunktionella grupper då tid måste 
läggas ner på mer samordning av gruppen eftersom att risken för osämja och konflikter 
inom gruppen ökar stämmer ej överens med verkligheten på Xylem. Konflikter och 
tvister uppstår, dock anses de ytterst sällan vara av så pass stor magnitud att det blir ett 
problem. Ingen hänsyn tas dock till hur risknivån i projekt samverkar med graden av 
tvärfunktionalitet som används, vilket kan vara en nackdel enligt Gemser och Leenders 
(2011). 
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Arbetsstrategi 
Som övergripande arbetsstrategi vid produktutvecklingsprojekt används en ”stage-gate” 
modell, vilket precis som Cooper och Kleinschmidt (2001) påstår ger en bra struktur 
över projektet och ger bland annat bra cykeltider, bra förstudier och bra gruppdynamik. 
Däremot har de alltid använt sig av en ”stage-gate” modell under tiden 
utvecklingschefen varit anställd på Xylem, vilket gör det svårare att avgöra om det är 
enbart på grund av ”stage-gate” modellen eller på grund av andra faktorer. 
 
Enligt Takeuchi och Nonaka (1986) fås oftast en positiv effekt på konceptutvecklingen 
då en projektgrupp ges en stor frihetsgrad. På Xylem beror den frihetsgrad varje enskild 
projektgrupp erbjuds mycket på personliga preferenser hos den sittande chefen och 
dennes tillit till projektledaren för gruppen. Detta ger att väl fungerande grupper med 
bra ledning ofta ges en stor frihet och därmed positiv effekt på utvecklingen, samtidigt 
som dysfunktionella grupper under mindre bra ledning får sin frihet begränsad för att 
minska risken att projektet ska fallera. Det kan ses som en tillämpad, optimerad version 
av Takeuchi och Nonakas (1986) teori. Att dessutom ha en kontinuerlig dialog mellan 
projektledare och högre chefer är även avgörande för att som chef kunna ingripa och 
hjälpa till ifall någonting oväntat skulle ske. 
 
Enligt Krishnan och Ulrich (2001) är det en fördel att utföra konceptutvecklingsprojekt 
parallellt med varandra. Det tillämpas även av Xylem. Däremot kan det i praktiken bli 
en för tung arbetsbörda för individen när det blir för många parallella projekt samtidigt, 
vilket då istället resulterar i en negativ effekt på projektarbetet. Där gäller det att hitta en 
bra balans mellan hur mycket arbete som kan skötas parallellt utifrån arbetsbördan för 
individen utan att det blir för stor belastning. 
 
Sandvik Coromant 
Konceptutveckling 
Än en gång är det kundbehoven som styr framtagning och utveckling av koncept, vilket 
även här då går i linje med Krishnan & Ulrichs (2001) teori. Kundbehoven erhålls både 
direkt i form av intervjuer och indirekt ifrån egna fältstudier och analyser. Genom att 
använda både direkta och indirekta metoder för att erhålla kundbehoven kvalitetssäkras 
resultaten och leder till både kundens medvetna samt omedvetna behov.  
 
Projektgruppernas utformning 
Enligt utvecklingschefen handlar det framförallt om vilken kompetens som finns 
tillgänglig vid utformningen av projektgruppen. En optimal gruppsammansättning blir 
därför svår att prioritera. Utvecklingschefen nämner däremot att det jobbas mycket med 
att utveckla de befintliga förutsättningarna inom en redan tillsatt grupp, vilket stödjer 
det teoretiska värdet av en bra gruppsammansättning för ett lyckat produkt-
utvecklingsprojekt. 
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De fem olika gruppstrukturer som Larson och Gobeli (1988) förespråkar används inte 
här heller. Även på Sandvik Coromant tillämpas tvärfunktionella grupper. Dock påpekar 
utvecklingschefen att det trots detta ofta blir en stor del av projektgruppen från 
forskning och utveckling, vilket kan leda till oönskade nackdelar som antagligen inte 
skulle uppstå med en homogent tvärfunktionell grupp som Takeuchi och Nonaka (1986) 
förespråkar. Det tas heller ingen hänsyn till hur risknivån i ett projekt samverkar med 
hur stor grad av tvärfunktionalitet som tillämpas i projektgrupperna. Detta kan ha en 
negativ effekt på produktutvecklingsarbetet enligt Gemser och Leenders (2011). 
 
Arbetsstrategi 
Den övergripande arbetsstrategin som används i produktutvecklingsprojekt motsvaras 
av en ”stage-gate” process. Denna har i enighet med vad Cooper och Kleinschmidt 
(2001) påstår en stor positiv effekt på produktutvecklingsprocessen genom att ge en bra 
struktur för helheten av arbetet. 
 
Som nämnts tidigare får konceptutvecklingen enligt Takeuchi & Nonaka (1986) oftast 
en positiv effekt då projektgrupper ges ett stort mått av frihet. På Sandvik Coromant är 
det enligt utvecklingschefen väldigt stor frihet inom projektgruppen gällande hur arbetet 
utförs mellan milstolparna, förutsatt att arbetet inte går åt fel håll. Detta anses vara 
väldigt positivt då väl fungerande grupper kan i vissa delar vara starkare tillsammans än 
en hela linjeorganisationen. Sedan gäller det självklart även att projektledaren håller 
projektets intressenter uppdaterade med ett kontinuerligt informationsflöde för att 
undvika överraskningar. 
 
Precis som Krishnan och Ulrich (2001) påstår dras det fördel av att utföra flera 
produktutvecklingsprojekt parallellt med varandra för att ha en möjlighet att dela 
resurser mellan dessa. Det är inte ovanligt att arbeta med tre projekt parallellt med 
varandra, vissa har många fler. Det är något som flertalet medarbetare på Sandvik 
Coromant, enligt utvecklingschefen, upplever är en för stor belastning för att kunna 
utföra arbetet bra. Det får då istället en negativ effekt att arbeta parallellt med för många 
projekt. Det gäller att kunna sätta en gräns för vad som är lämpligt utifrån en 
effektivitetssynvinkel. 
 
5.2 Gemensam Analys 
 
Konceptutveckling 
Vid konceptgenerering står egenskaps- och funktionalitetsval i fokus. Något som var 
förekommande hos företagen var att det fanns olika prioriteringsordningar vid behov av 
kompromisslösningar. Ofta prioriterades kvalitet och säkerhet högst då människoliv 
värderas högst för kunderna.  
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Det är inte alltid lätt att uppnå ingenjörernas visioner då de inte alltid konvergerar mot 
kundens behov. Detta är något som Krishnan och Ulrich (2001) påpekar vara av stort 
intresse för företag då det är viktigt att försöka hitta en balans mellan dessa två. Det är 
därför stor vikt läggs på att utföra en noggrann förstudie så att man i projektets början 
vet vad kunden efterfrågar. 
 
Ett genomgående tema var att alla företagen sätter kundens behov i fokus, vilket inte är 
anmärkningsvärt utan snarare väntat. Precis som i enighet med vad Krishnan och Ulrich 
påstår vill företagen skapa ett stort värde hos kunden.  
 
Generellt sätt strävar alla företagen efter att erbjuda sina kunder flera lösningar för deras 
behov genom att generera flera olika baskoncept. Istället för att återuppfinna hjulet igen, 
använder man sig ofta av befintlig teknik för att utveckla nya koncept. Detta ger en 
positiv påverkan gällande både minimering av risktagande samt att flera koncept kan 
erbjudas, vilket ökar chansen att ett av dessa blir framgångsrikt. En selektion sker oftast 
då bland dessa koncept för att se vilket koncept som är mest optimal för kunden. Istället 
för att satsa helhjärtat på flera koncept skulle en lösning vara att satsa på endast ett. Det 
kommer finnas en potential för projektet att bli mindre kostsamt, men samtidigt en ännu 
större risk att det blir mer kostsamt om konceptet skulle visa sig fallera. 
 
Projektgruppernas utformning 
Det som företagen har gemensamt är att inget av företagen i denna studie känner att de 
har tillräckligt med resurser för att konstruera en optimal gruppsammansättning. Detta 
på grund av att företagen tar sig an mer arbete än vad de klarar av att hantera, allt för att 
klara av en ökad efterfrågan från kunder och att vara konkurrenskraftiga på marknaden. 
Detta kan möjligtvis hindra konceptutvecklingen, då man inte kan få en jämn 
resursfördelning på grund av att det finns mer jobb än vad det finns tillgänglig 
kompetens. 
 
Det som poängteras är att företagen inte tänker i termer så som kostnadseffektivitet, 
tidseffektivitet och resultat vid val av gruppsammansättningar så som Larson och 
Gobeli (1988) påpekar. Någonting som differentierar sig från denna teori är att 
svårigheten inte ligger i att välja en unik gruppstruktur utan snarare att få in rätt 
kompetens i projektgruppen. Värt att notera är att Öhlins var det enda företaget som i 
praktiken hade en definierad gruppstruktur.   
 
Arbetsstrategier 
En gemensam nämnare för alla företagen är att medarbetarna i varje projektgrupp har 
stor frihet inom sina arbetsuppgifter. Projektledaren eller chefen bestämmer det 
huvudsakliga syftet med arbetet men ger gruppen stor frihet att själva välja metoder för 
att nå målen. Detta är även en nyckelfaktor till att uppnå en hög motivationsgrad hos 
medarbetarna för att slutföra projekten samt ett sätt att öka kreativiteten på. 
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Något som kunde noteras var att alla företagen tillämpar någon form av ”stage-gate” 
process. Den främsta anledningen till detta är för att minska risker inom projektet och 
för att ha någon sorts uppföljning av presterat arbete. Samtliga företag i denna studie har 
som väntat noterat en positiv effekt av att sätta upp dessa milstolpar då man har fått en 
bättre struktur på projektarbetet samt en ökad framgångsgrad hos varje koncept. 
 
Som nämnt innan försöker man ha olika val av koncept. Som Krishnan & Ulrich (2001) 
förespråkar finns selektion och simuleringar där ett optimalt koncept ska försöka tas 
fram genom att använda sig utav ”trial-and-error”. Detta var vanligt förekommande 
bland företagen, att försöka iterera fram en optimal konceptlösning. Andra metoder är 
att ha möten för att genom diskussion försöka komma fram till det vinnande konceptet. 
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6 Slutsatser 
 
I följande avsnitt presenteras slutsatser från den individuella samt gemensamma studien. 
 
6.1 Individuella slutsatser  
 
Vad ska övervägas när företag vill utveckla ett framgångsrikt koncept gällande 
funktionalitet och kunder? 
 

• Företaget bör ha ett konkret, tydligt syfte med projektet och den slutgiltiga 
produkten för att samtliga involverade ska ha samma uppfattning om detta och 
därmed kunna arbeta bättre tillsammans mot de gemensamma målen. 

• Företaget bör ha utfört en grundlig förundersökning för att se till att de 
kundbehov som arbetas mot är korrekta och relevanta. 

 
Hur utformas projektgrupper för att utveckla nya produktkoncept? 
 

• I dagens läge är det tyvärr ofta för stor brist på resurser vid tillfället de ska 
tillsättas för att företag ska kunna prioritera en optimal gruppsammansättning vid 
produktutveckling.  

• Tvärfunktionalitet inom grupperna tillämpas brett och anses ha en positiv 
inverkan på produktutvecklingsprojekt. Den nackdel de teoretiskt sätt påstås ha i 
form av behov till ökad samordning kan i praktiken försummas. 
 

Vilka arbetsstrategier använder företag för att nå de satta målen för ett 
framgångsrikt koncept? 
 

• En ”Stage-gate”-metod tillämpas i stor grad. 
• En stor frihet för de enskilda projektgrupperna anses ha stor positiv effekt på 

produktutvecklingsprojekt förutsatt att gruppen fungerar bra tillsammans och har 
en bra, kapabel ledare. 

• Att arbeta parallellt med flera produktutvecklingsprojekt samtidigt anses ha en 
positiv effekt då det öppnas en möjlighet att dela resurser mellan dessa. Dock 
gäller det att inte ge individen en för hög arbetsbörda. Då får det istället motsatt 
effekt. 
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6.2 Gemensamma slutsatser 
 
Vad ska företag ha i åtanke när de vill utveckla ett framgångsrikt koncept 
gällande funktionalitet och kunder? 
  

• Företagen bör ha tydliga prioriteringsordningar gällande funktionalitet och 
egenskaper.  

• Företagen måste kunna göra rätt kompromisser och prioriteringar vid egenskaps- 
samt funktionalitetsval.  

• Erbjuda kunden ett värde som tillfredsställer deras behov bättre än 
konkurrenterna.  

  
Hur utformas projektgrupper för att utveckla nya produktkoncept?  
  

• I dagsläget spelar gruppstrukturerna ingen större roll vid framtagning av nya 
koncept.  

• Projektgrupper utformas utefter de resurser som finns tillgängliga och den 
kunskap som behövs.  

• Alla företagen i denna studie använder sig mer eller mindre utav tvärfunktionella 
grupper. 

 
Vilka arbetsstrategier använder företag för att nå en ökad framgångsgrad hos 
produktkonceptet?   
  

• Stort mått av frihet i projektgruppen och motivering hos varje individ.  
• En tillämpad ”stage-gate” process.  
• Iterering tills ett koncept uppnår målen  
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7 Rekommendationer 
 
Under följande kapitel presenteras först individuella rekommendationer till de två 
företag denna rapport fokuserat på, Xylem och Sandvik Coromant. Därefter presenteras 
allmänna rekommendationer för tillämpning samt rekommendationer för framtida 
studier. 
 
7.1 Individuella rekommendationer 
 
Xylem 
 

• För att ytterligare kvalitetssäkra koncepten som utvecklas kan det vara en bra idé 
att tillämpa fler samt mer utförliga konkreta utvärderings- och selektionsmetoder 
som säkerställer att konceptet som slutligen väljs är det bästa möjliga. 

• Överväg att minska antalet parallella projekt varje individ har samtidigt för att 
istället kunna öka produktiviteten i de allra viktigaste projekten och öka 
arbetsmoralen och välmåendet för medarbetarna. 

 
Sandvik Coromant 
 

• Se över hur utformningen av projektgrupperna går till och försök få mer 
homogent tvärfunktionella projektgrupper. 

• Sätt upp en tydlig prioritering gällande åtagandet av många projekt kontra 
kvalitén och tidseffektiviteten i de viktigaste projekten. Om det senare går först 
bör arbetsbelastningen för individen minskas i antal parallella projekt som 
arbetas med samtidigt 

 
7.2 Allmänna rekommendationer för tillämpning 
 

• Underskatta ej en väl utförd förstudie. Ju mer tid som läggs ner på ett grundligt 
förarbete, desto mindre blir risken att projektet tvingas backa tillbaka i ett senare 
skede. 

• Tydlig kommunikation och tydliga mål är nyckeln till ett välfungerande 
projektarbete. 

• Ta inte an för många uppdrag samtidigt utan att överväga risken att det går ut 
över befintliga projekt. 

 
 
7.3 Rekommendationer för framtida studier 
 

• En utökad teoretisk bakgrund skulle behövas för att utföra mer ingående 
analyser och kunna dra fler relevanta slutsatser. 

• För att få en ökad validitet i de resultat och slutsatser denna studie resulterat i 
skulle en kvantitativ snarare än kvalitativ studie behövas. 
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Bilaga 1. Riskanalys 
 

- Konsekvens – beskriver konsekvenser om risken inträffar. Skala 1-5.  
- Sannolikhet – beskriver hur stor sannolikheten är att risken inträffar. Skala 

1-5. 
- Riskvärde = konsekvens * sannolikhet. Min 0, Max 25. 

 
 

  

Tabell 1. Riskanalys 
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Bilaga 2. GANTT-schema  
 
 
 

 
 

 
Figure 4. GANTT-schema 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
Inledande frågor till respondenten 
 

• Vad har Ni för position och vad innebär dina arbetsuppgifter i företaget? 
• Hur har Er resa sett ut till den position ni har idag? 

 
Konceptgenerering 
 

• Inom er bransch, vad är det viktigaste att tänka på när ett framgångsrikt koncept 
ska tas fram? Spelar funktionaliteten en stor roll? 

• Kan Ni ge ett exempel hur Ert företag prioriterar någon av sina produkter efter 
funktionalitet.? (Lägre konstruktionskostnader, unika funktioner, pålitlighet 
osv). 

• Finns det funktionaliteter som försvinner på bekostnad av andra? 

• Vad styr valet på funktionalitet? Kundens tillfredställelse? Ingenjörernas vision 
om tekniska egenskaper? 

• Finns det några kärnfrågor som står till grund för hur ett koncept skapas?  

• Vad tror Ni de flesta företagen gör fel vid deras konceptutveckling och 
funktionalitets val gällande fysiska produkter? 

• Hur stor påverkan har kundens krav på ett framgångsrikt koncept? 

Gruppsammansättningar 

• Är det en lätt uppgift att välja en specifik sammansättning eller finns det orsaker 
som gör att det är svårt att utforma projektgruppen efter önskad struktur? 

• Utformas projektgrupper utefter något specifikt sätt efter de mål som är satta? 
Tar Ni hänsyn till för- och nackdelar som till exempel kvalitet, tidseffektivitet, 
kostnadseffektivitet, etc. också? 

• Har Ni märkt av någon särskild utveckling hur projektgrupper är utformade 
under åren som ledare? Till exempel “gamla” och “nya” metoder. 

• Ser Ni någon nackdel med att blanda kompetens utöver att jobba i olika segment 
med grupper från olika områden? ifall inte, hur blandar ni kompetens? 

• Är projektgruppens sammansättning en nyckelfaktor när ett efterlängtat resultat 
vill nås?  

• Finns det någon optimal gruppstruktur för just er bransch? 
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• Finns det några risker med den gruppsammansättning ni har? 

 
Arbetsstrategier 
 

• Vilka är de vanligaste målen som projektgruppen jobbar mot? 

• Kan ni ge exempel på hur en av era projektgrupper jobbar internt för att uppnå 
de satta målen? 

• Hur stor mått av frihet har projektgrupper? Hur bevakas grupper för att förhindra 
instabilitet och tvetydighet? 

• Hur främjas kreativitet, motivation och hur uppnås produktivitet inom en grupp? 

• Finns det någon strategi för att minska risker vid utveckling av produkter 

• Finns det någon typ av utvärderings- och konceptutvecklings metoder inom 
gruppen för att säkerställa att de krav som är satta? 

• Finns det metoder för att sålla bland olika koncept så att inte lovande koncept 
nekas?  
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Bilaga 4. Sammanfattade intervjuer 
 
Normet 
Normet tillhandahåller avancerade lösningar för utvalda kunders processer inom 
utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och fordon för underjordsbrytning 
och tunnelbygge. Med över 9000 levererade maskiner är Normet en av marknadsledarna 
i produktsegmentet. 
 
Enligt konstruktionschefen utformas projektgrupper efter projektets omfattning och de 
mål som ska uppnås. Det är viktigt att få en god sammansättning i gruppen med 
medarbetare som kan jobba bra tillsammans. Ofta är projekt i företag väldigt snarlika, 
vilket gör att sammansättningen inte kräver någon större ändring. Det svåra är att få de 
personer som efterfrågas i samma grupp.  
Ofta styr tillgängligheten av resurserna gruppsammansättningen. När dessa inte räcker 
till hyrs det in konsulter för att täcka den brist på kompetens som råder.  
Ofta används tvärfunktionella gruppstrukturer just för att kunna blanda den kompetens 
som behövs och för att få en bättre användning av resurserna mellan olika 
projektgrupper. 
En av de viktigaste sakerna vid framtagning av ett koncept är att utföra en bra 
marknadsundersökning. Säljavdelningen har kontakt med marknaden och därifrån 
kommer kraven. De ska ta in kundernas önskemål och behov både direkt genom 
intervjuer och indirekt via fältstudier.  
Den övergripande projektstrukturen kan liknas med en ”stage-gate”-process, där tydliga 
milstolpar sätts upp för att enkelt kunna arbeta mot samma mål. 
Frihet inom projektgrupperna är viktigt för motivation och kreativitet, men även för att 
kunna se till tidigt att målen och kraven går att uppfylla. Om dessa ej går att uppfylla 
uppmuntras medarbetarna att komma med egna lösningar. Då finns förlagsstrategier där 
lösningarna kan presenteras utan att direkt avslås. 
Konstruktionschefen anser att högst tidseffektivitet nås då varje medarbetare arbetar 
med ett projekt åt gången och går successivt från projekt till projekt. 
 
AB Lorentzen & Wettre 
Lorentzen & Wettre grundades 1895 och har sedan dess försett världens pappersindustri 
med avancerade maskiner för kvalitetskontroller för papper. Numera är det ett företag 
som ägs av ABB. 
 
Gruppsammansättningarna är små för att det är ett relativt litet företag, vanligtvis består 
projektgrupperna av tre personer. Fördelen med detta enligt respondenten är att alla 
projektmedlemmarna har en bred kunskapsbank som gör det möjligt att utveckla en ny 
produkt. Nackdelen enligt respondenten är att beroendet av andra medarbetares 
arbetsresultat kan skapa konflikter inom projektgruppen. Svårigheten med att sätta ihop 
en projektgrupp är att det råder en brist på tillgänglighet. 
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Konceptutvecklingen på L & W baserar sig väldigt mycket på kundens behov och krav. 
Det är väldigt viktigt att de är formulerade tydligt och relevanta. Flera baskoncept 
försöker alltid genereras som senare går vidare till utveckling. Koncepten värderas 
sedan av produktchefen. 
Målen som företagen sätter på sina produktutvecklingsprojekt kommer i grunden från 
kravspecifikationen. 
En ”stage-gate”-process används, sedan ABB kommit in i bilden, som övergripande 
arbetsstruktur vid produktutvecklingsprojekt. 
Friheten inom projektgruppen är enligt respondenten oändlig, dock är det 
projektledarens ansvar att se till att projektet går åt rätt håll. 
Medarbetarna på L & W jobbar parallellt i flera projekt samtidigt. Respondentens 
personliga åsikt angående detta är att arbetarna blir splittrade och sitter och hattar 
mellan flera projekt. . Enda fördelen enligt respondenten är att det är bra att ha något 
annat att göra när arbetet i ena projektet kör fast eller när man väntar på något. 
 
Öhlins 
Öhlins är ett ledande företag inom tillverkning av högkvalitetsstötdämpare och har 
sedan 40 år varit en del av motorsports-, motorcykel- samt bilindustrin. Öhlins 
grundades 1976 Av Keneth Öhlin i Upplands Väsby i utkanten av Stockholms län och 
är än idag ett privatägt företag som har cirka 320 anställda runt om i världen ÖHLINS 
KÄLLA. 
 
Vid utveckling av nya produkter läggs stor vikt på att vara bäst i alla kategorier genom 
att värdera säkerhet och kvalitet högst i utvecklingsprocessen. Konceptutveckling sker 
systematiskt på två olika avdelningar, OEM (Original Equipment Manufacturing) och 
på eftermarknaden. Detta gynnar risktagande i konceptutvecklingen då utveckling sker 
av tidigare komponenter och system istället för att uppfinna för mycket nytt. Vanligtvis 
erbjuds endast ett koncept till kunden, på grund av den anledning att det ofta är ganska 
klart vad kunden efterfrågar. Öhlins erbjuder en funktionalitet och låter sedan kunden 
vara med och påverka. Det som slutligen kunden efterfrågar erbjuds om det är rimligt 
för ingenjörerna att ta fram och om kunden själv är villig att betala för det. 
Vid framtagning av de olika produktkoncepten använder sig Öhlins utav en så kallad 
projektmetod. Gruppen består av en person som ska ha övergripande koll på vilket håll 
projektet går mot, en styrgrupp och en projektgrupp som arbetar och utvecklar. Vad som 
styr valet av vilka som ska ingå i projektet baseras på den tillgängligheten som finns hos 
medarbetarna.  
Vid konceptgenerering uppmuntras medarbetare att komma med idéer och 
målsättningar. Arbetsuppgifterna är väldigt tydliga men varje individ har friheten att 
själva välja metoder för att lösa dem. Arbetet som utförs sker i olika faser som kallas 
milstolpar. Vid varje milstolpe ska ett antal kriterier vara uppfyllda för att arbetet ska 
kunna fortsätta i rätt riktning. Vidare läggs stor betoning på att de anställda inte ska 
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jobba på fler än ett projekt samtidigt då det finns en viss ”ställtid”, en tid det tar för att 
komma igång med arbetet.  
 
Scania 
Scania är en ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och 
marinmotorer. Dessutom tillhandahåller och säljer företaget ett stort utbud av 
tjänstrelaterade produkter och finansiella tjänster. Scania har huvudkontor i Stockholm 
och är verksamt i ungefär 100 länder med mer än 44 000 anställda. Av dessa arbetar 2 
400 inom forskning och utveckling, de flesta i Sverige är i närheten av företagets 
produktionsenheter SCANIA KÄLLA. 
 
Konceptutvecklingen på Scania går igenom fyra faser som består utav en förstudie, 
förkonstruktion, en fas där underlag för produktion tas fram samt lansering. Scania har 
under dessa fyra faser en prioriteringslista som inte får påverkas av andra beslut. Dessa 
prioriteringar är säkerhet, kvalitet, leverans och kost. 
Många faktorer måste has i åtanke vid sammansättning av projektgrupper på Scania. En 
faktor som försvårar denna uppgift från att ske är resursbristen, då det finns mer att göra 
än vad det finns folk tillgängligt. Då många olika kompetenser krävs så är det viktigt att 
föra samman personer med kunskap inom flera olika områden och låta dem jobba 
tvärfunktionellt. 
Scania lägger en stor vikt på att anpassa stage- gate- modellen för att riskminimera 
under konceptutvecklingen samt strukturera upp arbetet. Dessa risker som de försöker 
minimera identifieras ofta tidigt, redan i förstudien.  
Medarbetarna jobbar parallellt i flera projekt där de har friheten att uppnå de satta 
övergripande målen från projektledaren. Detta ses vara den bidragande faktorn till att 
medarbetarna motiveras och blir kreativa i sitt arbete. Under arbetets gång jobbar de 
med flera olika koncept vilka utvecklas succesivt till ett koncept blir uppfyller målen 
och syftet. 
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