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Sammanfattning 
 
En stor del av dagens produktutveckling består utav konceptutveckling. Under denna fas 
kan en produkts misslyckande eller framgång avgöras. Det finns många val och beslut 
att fatta gällande konceptets funktionalitet och kundens behov. Hur företagen då jobbar 
mot att ta fram ett vinnande koncept utav stort intresse.  
Syftet med denna rapport är att undersöka organisationsstrukturer och hur företags 
interna arbetsstrategi hänger ihop med de mål som är uppsatta för att ta fram ett 
vinnande koncept. Utöver detta följer det att utforska hur företag gör avvägningar och 
fattar beslut inom konceptutvecklingen.  
Denna studie är baserad på en framtagen teoretisk referensram från vetenskapliga 
artiklar, med koppling till det valda temat. Sedan utfördes en kvalitativ undersökning 
genom intervjuer på sex företag, varav två är beskrivna i detalj i denna rapport. 
Intervjuerna är utförda på företag med en teknisk profil som bedriver någon form av 
produktutveckling inom företaget. Dessa intervjuer utfördes med hjälp av en respondent 
från företaget i fråga. 
Resultatet från denna studie visar att företagen måste sätta kundens behov i tydligt fokus 
och att företagen måste ha tydliga prioriteringar gällande konceptets funktionalitet och 
egenskaper, för att utveckla vinnande koncept. Undersökningen visade att företaget, 
Öhlins har en tydlig gruppsammansättning medan Lorentzen & Wettre inte hade en lika 
strukturerad sammansättning. Vidare så visade studien att företagen har en anpassad 
”stage-gate-modell” och stor frihet i sitt arbete, vilket bidrar till kreativitet och 
motivation.  
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Abstract 
 
A big part of today’s product development consists of development of various concepts. 
During this stage of the process, the product in mind success or failure will be 
determined. There are a lot of choices and decisions to be made regarding the function 
of the concept and the customer’s needs. The work strategy regarding how to achieve 
the goals for the concept and developing a successful one, is essential to all companies.  
The purpose of this report is to investigate organizational structures and how the 
internal work strategy relates to the preset goals regarding a successful concept. Also, it 
follows to investigate how companies prioritize and make decisions in the concept 
development process. 
This study is based on a literature study from scientific articles relevant to the chosen 
field. The study also consists of a qualitative research based on interviews from six 
different companies, two of them are described in detail in this report. The interviews 
are conducted at companies with a technical profile and who have some kind of 
development process within the company. These interviews were conducted with a 
respondent from the company in question. 
The result from the study shows that the companies need to clarify the customers’ needs 
and to have clear prioritizing’s regarding the concepts functionality and characteristics, 
to develop successful concepts.  The study shows that Öhlins had a clear project group 
organization while the other company Lorentzen & Wettre, did not have a just as clear 
organization. Furthermore, the study showed that both companies had adapted the stage-
gate-process and gave their employees a great amount of freedom in their work, which 
in hand gave the workers creativity and motivation.  
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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 konkurrensutsatta 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 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 för att utmärka sig i dagens konkurrenskraftiga marknad. Det krävs också 
snabbhet och flexibilitet. För att uppnå bästa resultat är faktorer som organisation, beslut 
och funktionalitet oerhört viktiga för att göra framtagningen av produkten så effektiv 
som möjligt (Zirger & Maidique, 1990). 
 
Framgång i konceptutvecklingsdelen är en väsentlig process 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 eller en grupps 
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 därför 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 
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 gjorts.  Avgränsningar gjordes 
baserat på gruppens personliga preferenser. 
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• Konceptutvecklingen i denna rapport kommer att definieras från processen där 
en kravställning samt ett behov/ idé finns tills att ett eller flera konceptförslag 
finns framtagna. 

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

 
 

1.4 Frågeställningar 
 
För att uppnå syftet med rapporten kommer ett antal frågeställningar att 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 

produktkonceptet?   
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2 Teori 
 
I detta kapitel beskrivs de olika delar av teorin som denna studie har baserats på.   
 
2.1 Konceptgenerering 
 
Innan projektets start måste ett tydligt mål angående produktens slutresultat sättas, mål 
som innefattar produktens kvalitet, kostnadseffektivitet och tiden som det tar att ta fram 
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 framgångsrikt koncept. Det finns fem 
så kallade grundfrågor, som kommer att stå till grunden huruvida ett koncept kommer 
att lyckas och hjälpa gruppen att ta fram detta (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 inte automatiskt generera ett framgångsrikt koncept, utan de är 
menade som hjälpmedel inom organisationen när de sätter upp rimliga mål i samband 
med framtagningen av ett unikt koncept. Varje koncept har någon typ av egenskap, 
exempelvis pålitlighet, kapacitet, hastighet, pris etc. Vid konceptframtagning refereras 
dessa egenskaper till både kundbehovet och den tekniska produktspecifikationen. 
Mycket vikt sätts på att maximera tillfredsställelsen hos kunden av det nya konceptet. 
Med detta följer även risken att design, produktionskostnad samt lönsamhet inte 
påverkar konceptets framgång eller misslyckande, utan allt avgörs av kundens behov 
(Krishnan et al., 2001).  Zirger et al. (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 uppsättning av unika funktioner. 
 
Ett lyckat koncept ska uppfylla kundens behov enligt ovan, det är vad det i slutändan 
handlar om samtidigt som det även uppfyller ingenjörernas vision om de tekniska 
egenskaperna och mål om funktionalitet. I vissa fall kan kundens behov skapa konflikter 
med ingenjörernas tankar om design, prestanda exempelvis. vilket kan hålla tillbaka 
konceptutvecklingen (Krishnan et al., 2001). 
 
Egenskaper är något abstrakt i produkten. Konceptutvecklingen är till för att 
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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 aktiviteter som hjälper 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, så är det optimalt att sträva efter att ha många 
baskoncept. Detta ger samtidigt 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 så finns det ett gap mellan teori och praktik, detta gör det svårt att hitta den 
optimala designen, därför används metoder som kan liknas med iteration (Krishnan et 
al., 2001). Med andra ord, 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 en grupp som är 
tillägnad en viss uppgift. Konceptutvecklingen får positiv effekt oftast genom att ge en 
projektgrupp ett stort mått av frihet samtidigt 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). 
 
Denna betoning 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 
utvecklingsprocessen 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 koncept utvecklats enligt tvärfunktionella grupper (se ”type 
C”, figur 1) (Takeuchi et al., 1986). Där framträder produktutvecklingsprocessen från 
den ständiga interaktionen av en handplockning av kompetenta medlemmar 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 målen som sätts upp i början och få det efterlängtade resultatet av 
projektet så finns det fem standardiserade gruppsammansättningar som visualiseras 
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 av produktkonceptet.  Men varje struktur har också olika nackdelar. Detta uppstår 
när en specifik fördel vill erhållas på bekostnad av en annan, se tabell 1.  
 

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 

Funktionell matris 

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 
ansvar eller inblandning. 

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 
filtrera bland de många koncepten, tar endast hänsyn till konceptet som helhet, vilket 
kan leda till att lovande koncept förkastas på grund av ett fåtal mindre bra egenskaper 
som inte 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 ”koncept 
konvergensprocess” där de konceptegenskaper som når upp till kraven tas vidare i 
utvecklingen för att sedan bilda nya hybridkoncept, som bör överträffa de ursprungliga 
koncepten (Augustine, Yadav, Jain, & Rathore, 2010). 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 ”stage-gate”, för att förhindra instabilitet, tvetydighet, och spänningen från att 
förvandlas till kaos. ”Stage-gate-process” används för att flytta en ny produkt genom de 
olika faserna; från idé till lansering (Cooper & Kleinschmidt, 2001). Huvudsaken ligger 
i att varje fas, enligt ovan, är olika kontrollpunkter mellan de olika faserna som finns för 
att kontrollera att målen uppnås och att risker undviks. 
 
En bra förstudie inom konceptgenerering 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 tidigare misslyckade koncept haft (Cooper et al., 
2001). En ståndpunkt varför inte mycket tid läggs på en förstudie är på grund av den 
anledningen att själva produktutvecklingen tar längre tid. Dock så 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.  
 
Allt för ofta tar företag inte hänsyn till hur tvärfunktionella grupper samverkar med 
risknivån i ett 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 
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genom att öka graden av samarbete mellan tvärfunktionella grupper. Att använda sig av 
båda dessa strategier samtidigt kan dock leda till oönskade påföljder, där mer samarbete 
inom tvärfunktionella grupper används för att hantera lägre risker. En mer teoretiskt 
korrekt riskreduceringsstrategi skulle istället vara att minska samarbetet mellan 
tvärfunktionella grupper i lågriskområden (Gemser & Leenders, 2011). Men 
specialiseringen i tvärfunktionella grupper resulterar också 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 projekt, detta ger möjlighet att dela resurser mellan dessa. Genom 
att dela resurser kan en högre produktivitet uppnås, kortare ledtider och att kunskap 
samt kompetens delas effektivt (Krishnan et al., 2001). 
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3 Metod 
 
Detta kandidatexamensarbete har genomförts av tre teknologer på Kungliga Tekniska 
Högskolan i Stockholm. Grunden till arbetet har byggts på en teoretisk referensram 
inom det valda området som sedan stöds av praktiska intervjuer hos olika företag. 
Undersökningen av det valda området utförs med hjälp av en kvalitativ undersökning. 
Denna kvalitativa undersökning är utförd med hjälp utav intervjuer med kompetenta 
respondenter från valda företag (Attride-Stirling, 2001). 
   
Förstudien inför arbetet bestod av en riskanalys (se bilaga 1) så att risker kunde 
undvikas innan de skedde. 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”. 
• Milstolpe 4: Uppsatsdel ”Analys” samt ”Slutsatser”. 

 
Arbetet har skett utan utnämnd projektledare då behovet inte funnits. 
Arbetsbelastningen har fördelats jämnt bland projektgruppens medlemmar.  Fram till 
och med milstolpe 2 har arbetet skett gemensamt i projektgruppen. Därefter har arbetet 
med milstolpe 3 & 4 till största del skett individuellt. 
 
3.2 Litteraturstudien 
 
Grunden till utformandet av detta projektarbete baserades 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 för att hitta artiklar 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 och fördjupa sig inom har 
varit att hitta företag verksamma inom den tekniska branschen, närmre 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, se tabell 2. 
Bokning av varje intervju har skett genom telefonkontakt med tjänstepersoner inom 
företaget, men inte nödvändigtvis 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, 
typ B (Westlander. G, 2000), se tabell 3, som 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 bestämda ramar 
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satta av intervjuaren. Data samlades in genom fria anteckningar under intervjun samt 
med hjälp utav ljudinspelning efter 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 ställda som underfrågor till de tre 
frågeställningarna i kandidatexamensarbetet (se bilaga 3). Dessa frågor formulerades 
gemensamt inom projektgruppen.  
 
3.4 Metoddiskussion 
 
Slutsatserna som görs 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 ett fåtal företag. Ett förslag är att utföra denna undersökning 
kvantitativt för att stärka slutsatserna i denna rapport. 
 
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 bättre resultat. 
Till exempel, intervjua olika yrkesperspektiv från olika personer inom samma företag. 
 
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 ansågs i senare skede vara bristfällig då 
ingen större tid lades på att kontrollera ifall intervjuguiden var relevant. Gruppen borde 
kontrollerat intervjuguiden genom att testa den med en utomstående respondent för att 
upptäcka eventuella brister och svagheter.  
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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. Negativt på det sättet att vissa följdfrågor inte kunde ställas 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 däremot 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 
 
Under detta avsnitt presenteras två av sex intervjuer från de valda förtagen i detalj. 
Intervjuerna från AB Lorentzen & Wettre samt Öhlins Racing AB presenteras nedan i 
detta kapitel. Informationen som redovisas kommer direkt från respondenten (om inget 
annat nämns). Sammanfattningar av alla intervjuer återfinns i bilaga 4. 
 
4.1 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. Lorentzen & Wettre driver sin verksamhet överallt runtom i världen, 
med sitt huvudkontor i Stockholm, mer specifikt i Kistas industriområde. I 
huvudkontoret finns även företagets F & U- samt tillverkningsavdelning. 
Huvudkontoret har cirka 80 personer anställda idag (Lorentzen & Wettre, 2016). 
 
Respondenten 
Intervjun hos Lorentzen & Wettre utfördes med en anställd som jobbar med 
produktutveckling och är anställd på ett applikationslager där arbetsuppgifterna är att 
leta fram sensorer och dylikt. För tillfället är respondenten projektledare för Lorentzen 
& Wettres största projekt i företagets historia.  
 
Konceptgenerering 
Konceptutvecklingen sätts igång med hjälp av två olika metoder. Den ena är där kraven 
och behoven för en ny produkt generellt förmedlas från servicepersonal som är i kontakt 
med kunden varje dag. Den andra metoden är till för att underhålla företagets egen flora 
av produkter. Konceptutvecklingen på L & W baserar sig mycket på kundens behov och 
krav. Det är viktigt att de är formulerade tydligt och att de är vettiga och genomförbara. 
Det är utifrån dessa krav sen som koncepten tas fram.  
 
I konceptutvecklingen på L & W så finns det många krav som ska beaktas. I företagets 
största projekt så finns det 618 krav som ska utvärderas och uppfyllas. Tidigt i 
processen så görs en lista på krav som konceptet ska uppfylla, där alla krav tydligt ska 
specificeras. Risken som finns när det är så många krav, är att det blir krav som går 
emot varandra, oftast löses de genom att ha projektmöten där det bestäms vilka krav 
som går före andra.  
 
Under konceptutvecklingen värderas koncepten av produktchefen som måste sätta sig 
och titta på konceptet från kundens perspektiv. Målet där är att värdera varje 
kostnadsbehov och se vad det ger produkten samt hur det påverkar tidsplanen etc. Detta 
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görs eftersom ABB vill ha rapporter om varje projekt regelbundet, då det är mycket 
kapital involverat i konceptutvecklingen. 
Företaget försöker alltid generera flera så kallade baskoncept. I det största hittills så 
finns det i nuläget sex sådana. Tidigare har valet av koncept gjorts av 
utvecklingsgruppen och chefer på företaget. Under möten så undersöks då vilka för- och 
nackdelar som finns med varje baskoncept samt vilket som uppfyller flest krav. Nu ska 
en annan metod införas på företaget, där referensgrupper med kunskap om projektet 
som inte är involverade, ska göra valet av koncept. 
 
Gruppsammansättning 
Projektgrupperna på L & W består vanligtvis utav tre personer. En från varje delområde 
på företaget, en från mekanik, elektronik och mjukvara. Respondenten menar att det inte 
är en lätt uppgift att sätta ihop dessa grupper, utan den resurs som finns tillgänglig 
involveras i projektet.  
 
Gruppsammansättningarna är små för att det är ett relativt litet företag. Fördelen med 
detta enligt respondenten är att alla projektmedlemmarna har en bred kunskapsbank som 
gör det möjligt att utveckla en ny produkt. Respondenten anser även denna metod att 
vara den snabbaste vägen att ta fram en ny produkt i nuläget. Nackdelen är att beroendet 
av andra medarbetares arbetsresultat kan skapa en konflikt inom projektgruppen. 
 
Arbetsstrategi 
Målen som företagen sätter på sina produktutvecklingsprojekt kommer i grunden från 
kravspecifikationen. De mest övergripande målen brukar vara kostnadsreducering och 
bättre gränssnitt. Respondenten tycker att det interna samarbetet för att uppnå dessa mål 
har varit för dåligt under hans tid på företaget. 
 
Klassiskt sett så är det mekanikingenjörerna som är projektledarna och de som tar de 
största besluten. Det är de som ritar all mekanik och tar han om projektets helhet. 
 
Innan företaget köptes upp av ABB flöt arbetet på så som F & U-avdelningen bestämde. 
Med jämna mellanrum hölls så kallade ”designvisningar”, där ingenjörerna visade upp 
vad som de hade kommit fram med. Nu så har ABB kommit in och gjort processen mer 
strukturerad med ”stage-gate”, vilket respondenten ser som ett jättelyft i 
produktutvecklingsprocessen. 
 
Friheten som de anställda har inom projektet är oändlig enligt respondenten, samtidigt 
som det är upp till projektledaren att hålla projektmedlemmarna på rätt spår. 
Projektgruppen motiveras att slutföra projektet med hjälp utav problemlösningen. 
Respondenten uttalar sig själv att det som eldar honom personligen är att det är kul att 
jobba lite i motgång. 
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Medarbetarna i L & W jobbar parallellt i flera projekt, vilket innebär att de blandar 
arbetet. Respondentens personliga åsikt angående detta är att arbetarna blir splittrade 
och sitter och hattar mellan flera projekt och att det tar 20 minuter att komma igång med 
arbetet som var igång innan avbrottet kom för att göra något annat. Enda fördelen enligt 
respondenten är att det är bra att ha något annat att göra när arbetet i ena projektet kör 
fast eller när en väntetid i ett projekt uppstår. 
 
4.2 Öhlins Racing AB 
 
Öhlins grundades 1976 Av Keneth Öhlin i Upplands Väsby i utkanten av Stockholms 
län. Än idag är det ett privatägt företag som anställer cirka 320 personer på sina kontor 
runt om i världen. Under 40 år har de varit en del av motorsports-, motorcykel- samt 
bilindustrin. Öhlins är tillverkare av högkvalitetsstötdämpare (Öhlins, 2016). 
 
Respondenten 
Intervjun hos Öhlins utfördes med en mekatronikingenjör som jobbar med 
produktutvecklingsprojekt samt driver egna småprojekt. Ingenjörens historia sträcker 
sig tillbaks 15 år på Öhlins där han har jobbat inom flera områden.  
 
Konceptgenerering 
Vid utveckling av nya produkter siktar Öhlins alltid på att vara det ledande företaget 
inom sin bransch. Produkten i fråga ska vara bäst i alla kategorier och detta uppnås på 
företaget genom att värdera säkerhet och kvalitet högt i utvecklingsprocessen. Med 
dessa krav uppstår det konflikter menar respondenten, det får inte vara för dyrt samtidigt 
som det ska vara bäst på eftermarknaden. Kärnfrågor som Öhlins ställer innan 
framtagning av nya koncept brukar täcka vilken funktion de vill utföra och avisera. 
 
Konceptutvecklingen på Öhlins sker på två olika avdelningar, OEM (Original 
Equipment Manufacturing) och på eftermarknaden. Det som skiljer dessa två åt är att på 
eftermarknaden så utvecklas nya koncept med komponenter och system från tidigare 
projekt på OEM, vilket innebär att det blir mindre riskfyllt att ta fram ett nytt koncept på 
eftermarknaden. Öhlins vill undvika att uppfinna för mycket nytt i nya produkter för att 
undvika stora risker. 
 
Kunden styr valet av funktionalitet i de nya koncepten. Öhlins har försäljare som säljer 
in dessa färdiga koncept mer eller mindre. Det Öhlins gör är att de erbjuder en 
funktionalitet och sedan låter kunden vara med och påverka och få som de vill. Det som 
kunden efterfrågar erbjuds om det är rimligt för ingenjörerna att ta fram och om kunden 
själv är villig att betala för det. 
 
Gruppsammansättning 
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Öhlins använder sig utav en projektmetod, ett system som respondenten kallar det. 
Gruppen består då utav en person som ska ha övergripande koll på vilket håll projektet 
går mot, en styrgrupp och en projektgrupp som arbetar och utvecklar. Valet av vilka 
som jobbar inom projekten baseras på vilka som finns tillgängliga och hur mycket av 
sin arbetstid de kan erbjuda till projektet 
 
Detta sätt att arbeta i projekt är relativt nytt på Öhlins. Förut så utfördes projekten inom 
varje linjeorganisation (avdelning) på företaget. Motor-cross hade sina projekt och 
detsamma gällde för bil och MC. Nu försöker Öhlins plocka in folk från varje avdelning 
för att utföra projekten. 
 
Arbetsstrategi 
Ingenjörerna erbjuds friheten att komma med idéer och målsättningar under 
produktutvecklingen. Respondenten tycker att arbetsuppgifterna är tydliga men att det 
är fritt i den benämningen att ingen säger exakt hur någon ska lösa uppgiften. 
Ingenjörernas arbete kontrolleras med täta projektmöten. 
 
Vanligtvis erbjuder Öhlins bara ett koncept till kunden. Respondenten menar att det är 
så för att kunden vet vad företaget kan erbjuda dem samt att det ofta är ganska klart vad 
kunden efterfrågar. Det kan hända att de blir tvungna att erbjuda flera koncept till 
kunden, men det är ovanligt. Vid ett sådant skede så är det kunden som gör valet av 
koncept. 
 
Arbetet flyter på i faser efter så kallade ”gates” (milstolpar). Vid varje milstolpe ska ett 
antal kriterier vara uppfyllda för att arbetet ska få fortsätta. På detta sätt menar 
respondenten att arbetsgången blir mer strukturerad. 
 
De anställda jobbar oftast parallellt i flera olika projekt. Respondentens personliga åsikt 
angående detta är att detta inte är bra om projekten som en anställd jobbar i är helt olika 
varandra. Människan har en viss ”ställtid”, en tid som tar att komma igång med arbetet 
och att ”en människa fungerar bäst när man ska göra saker sekventiellt”. 
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5 Analys 
 
I följande kapitel presenteras en analys över insamlade data från empirin göras för att 
upptäcka strukturer och metoder som företag använder sig utav inom organisation, 
arbetsstrategier och konceptutveckling. Analysen delas upp i individuell samt 
gemensam studie. 
 
5.1 Analys av individuell studie 
 
AB Lorentzen & Wettre  
 
Konceptgenerering 
Som väntat så är det kunden som är i fokus i utvecklingen av nya produkter. Det 
företaget jobbar hårt med är att konkretisera och tydliggöra de här kraven och behoven 
som kunden ger dem för att sedan kunna utvärdera dem för att se om de är rimliga och 
genomförbara. 
 
Förarbetet innan konceptutvecklingen börjar är essentiellt för konceptets lyckande eller 
misslyckande, precis om Cooper et al. (2001) förespråkar. Just det här att produktchefen 
sätter sig i kundens perspektiv och värderar kostnadsbehov är den mest kritiska delen i 
detta förarbete, där det gäller att inte övervärdera och inte heller undervärdera ett 
kostnadsbehov, då det kan ge direkta konsekvenser för produktens lönsamhet. För att 
referera detta till Zirger et al. (1990) så ligger det största värdet för en produkt i den 
lägsta konstruktionskostnaden. 
 
I enighet med Krishnan et al. (2001) så har L & W tillämpat detta med att generera 
många olika så kallade baskoncept för att hitta det vinnande konceptet mycket senare i 
processen. Detta anses vara önskvärt då det finns många krav som kunden vill ha 
uppfyllda men som kanske motsäger varandra. Som empirin visar så hanterar L & W 
många krav som ges av kunden, där avvägningar och prioriteringar är en stor del av 
konceptgenereringen. Denna metod som företaget använder för att filtrera och prioritera 
bland kraven är utav stort intresse för kunden, för att själv få insikt om vad som är mest 
nödvändigt och optimalt för produktens funktion. 
 
Då företaget ganska nyligen blev uppköpta av ABB så har många förändringar gjorts, 
men inte många har exekverats. En av dem är hur sållningen av koncept ska gå till. I 
enighet med teorin från Augustine et al. (2010) så ska utvärderingen av dessa koncept 
belysa konceptets helhet och inte endast ett fåtal egenskaper och funktioner hos ett 
koncept. Allt detta för att välja ett koncept som ska utvecklas vidare. Det finns många 
goda idéer på hur detta ska göras inom företaget, en nyckelfaktor anses vara att en 
opartisk referensgrupp gör de här valen.  En individs val som har arbetat med ett av 
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koncepten kan anses vara partiskt och därmed utgöra en risk för att det vinnande 
konceptet förkastas. 
Gruppsammansättning 
Det går tydligt att se att företaget tillämpar tvärfunktionella grupper i utformningen av 
projektgrupperna. För att kunna relatera denna gruppsammansättning till Larson et al. 
(1988), så verkar gruppen vara av funktionell typ. För en funktionell sammansättning så 
är fördelen med denna typ bra teknisk prestanda hos produkten, men lägst 
tidseffektivitet och kostnadseffektivitet (se även tabell 1). Detta motsäges av 
respondenten som menar att det är det snabbast sättet för företaget att utveckla en ny 
produkt i nuläget. 
 
Varför detta är så kan bero på flera olika faktorer, gruppstorleken är en av dem. Denna 
kan betraktas som väldigt ovanlig med tanke på antalet gruppmedlemmar. Det som dock 
måste has i åtanke är att gruppstorleken begränsas av företagets storlek i detta fall, 
vilket i sin tur sätter begränsningar i antal projekt som företaget kan ha igång samtidigt.  
Det kan vara så att den här gruppsammansättningen är den enda möjligheten som 
företaget har att bilda projektgrupper, då de har begränsade resurser samtidigt som de 
ständigt har en efterfrågan att leverera nya produkter på marknaden. 
 
Arbetsstrategier 
Som Takeuchi et al. (1986) förespråkar så är det av god tanke att låta projektgruppen ha 
sin frihet att välja rätt metod och väg till att slutföra sin arbetsuppgift. Som empirin 
visar så har projektmedlemmarna på L & W stor frihet vilket skapar kreativitet och 
motivation hos individen samt gruppen. Med denna frihet måste dock ett stort ansvar tas 
av projektmedlemmarna, men även projektledaren för att minska risken till att fel metod 
och val görs. Där har uppköpet som gjordes av ABB bidragit till att metoden för att 
denna riskminimering har blivit bättre i och med att ”stage-gate-processen” har 
introducerats. Detta anses vara den moderna metoden som företagen tillämpar för att 
minska riskerna i sin produktutveckling. 
 
Det är viktigt och utav stort intresse för företaget att målen med koncepten som 
utvecklas inte är allt för specifika och detaljerade. Därför kan det finnas en stor risk att 
det blir så då de långa kravlistorna lägger grunden för målen. Risken kan bli då att ett 
lovande koncept nekas på grund av att ett fåtal funktionaliteter och egenskaper saknas 
medan ”hela bilden” av konceptet ser lovande ut. Företaget sätter därför dessa 
övergripande mål så som kostnadsreducering och bättre gränssnitt för att säkerställa att 
alla funktionalitets val och egenskaper inte överskuggar konceptets helhet, i enighet 
med Augustine et al. (2010). 
 
Att jobba parallellt i projekt är något som respondentens personliga åsikt generellt säger 
är negativt. Till viss del så måste det has i åtanke att det finns negativa aspekter, dessa 
anses dock inte överskugga de positiva effekterna som Krishnan et al. (2001) nämner. 
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Att dela kunskap mellan olika projekt är en dold framgångsfaktor som möjligtvis kan 
ske utan att det märks. 
 
 
Öhlins Racing AB 
 
Konceptgenerering 
Företaget har tydliga prioriteringar gällande funktionalitet och egenskaper. Det är just 
dessa prioriteringar som har gett företaget möjligheten att vara världsledande inom sin 
bransch. Säkerhet och kvalitet är deras grundpelare för konceptgenereringen och de bör 
fortsätta vara det. 
 
Respondenten nämner att företaget har grundfrågor som ställs innan 
konceptgenereringen påbörjas. Grundfrågor som aviserar vilken funktion som 
produkten i fråga ska uppfylla. Dessa frågor täcker de frågor som Krishnan et al. (2001) 
förespråkar att företag bör ställa innan konceptutvecklingen. Just denna förstudie som 
Öhlins gör säkerställer att produkten som önskas ta fram är tydligt specificerad för att 
uppfylla kundbehovet väl vilket stämmer väl överens med Cooper et al. (2001). 
 
För att minimera riskerna undviker Öhlins att uppfinna för mycket nya system och 
komponenter i sina produkter. De har en tydlig uppdelning inom företaget för att lyckas 
med detta. I och med denna tydliga uppdelning mellan OEM och deras eftermarknad 
kan de då erbjuda en konceptutveckling till kunden som har en lägre kostnad än vad den 
potentiellt skulle kunna ha. I enighet med Zirger et al. (1990) så erbjuder de kunden ett 
värde i produkten som överstiger det kunden betalar för. 
 
Valen av funktioner och egenskaper görs i slutändan av kunden, men det som Öhlins 
gör redan innan kunden bestämmer sig för att köpa företagets produkter är att de då 
visar vad de kan erbjuda till ett visst pris. Kunden får vara med och påverka till en viss 
gräns, den gränsen sätts av ingenjörerna som bara kan erbjuda det som är tekniskt 
möjligt. Oftast är detta inget problem för företaget då respondenten menar att kunderna 
vet vad de kan erbjuda. På detta sätt undviker Öhlins att kundens förväntningar inte 
krockar med ingenjörernas vision så som Krishnan et al. (2001) menar är en risk. 
 
Att bara kunna erbjuda ett koncept till kunderna kan ses som en svaghet hos företaget. 
Det som dock måste has i åtanke är att Öhlins produkter är väldigt nischade och 
specialiserade. Med andra ord, det är väldigt klart om geometriska begränsningar och 
funktioner som slutprodukten ska ha. Därför anses teorin, om att ha flera koncept till 
godo för kunden, som Krishnan et al. (2001) förespråkar inte riktigt höra hemma i detta 
sammanhang. 
 
Gruppsammansättningar 
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Det som är intressant att betrakta är förändringen som har skett under respondentens tid 
på företaget och som mycket speglar världsbilden inom företagen idag, är övergången 
från linjeorganisation till en mer tvärfunktionell organisation. Detta återknyter och 
förstärker Takeuchi et al. (1986) teori om utvecklingen av projektarbetets gång förr 
kontra hur det är i nuläget (se figur 1). 
 
Metoden och strukturen som Öhlins använder sig utav är en tydlig 
gruppsammansättning på företaget. För att återknyta till Larson et al. (1988) artikel om 
organisation inom produktutveckling och för att kunna relatera till vilken typ av 
gruppsammansättning som försiggår på Öhlins, saknas rätt information. Information så 
som hur stort ansvar projektledaren samt styrgruppen har.  
 
Arbetsstrategi 
Frihet för ingenjörerna som arbetar på Öhlins är något som är begränsat i det 
sammanhanget att det presterade arbetet kontrolleras noggrant av styrgrupp och 
projektledare. Detta kan ses som något negativt, men även också positivt. Negativt med 
att ingenjörerna inte får se detta som en uppgift som de vill lösa, utan som de måste. 
Positivt i den tanken att risken för att någon gör något som inte är önskvärt inom 
utvecklingsprocessen minskar. De positiva fördelarna måste låtas väga mer än de 
negativa i detta fall för att fortsatta garantera den framgång som Öhlins har haft de 
senaste decennierna. Då det är oklart hur stor frihet Augustine et al. (2010) menar att de 
anställda bör ha, därför saknas underlag för att bedöma om Öhlins anpassar denna teori 
väl i praktiken. 
 
Vid frågor om arbetsstrategi så svarade respondenten att Öhlins använder sig utav så 
kallade milstolpar. Detta låter väldigt likt den process som Cooper et al. (2001) nämner i 
sin artikel om ”stage-gate-processen”. För ett så stort företag som Öhlins är detta inget 
överraskande att tillämpa. Det är känt att ”stage-gate” bidrar till en väldigt strukturerad 
produktutveckling. 
 
Att jobba paralllelt i projekt är något som är vanligt inom företaget och föga 
överraskande. Det pågår utveckling i stor skala på Öhlins där det finns begränsade 
resurser och då är det viktigt att dela på dem. Respondenten ser detta som något negativt 
för att de kan påvverka arbetet negativt i det hänseendet att arbetet kan ta längre tid än 
vad som är nödvändigt. Återigen så måste Krishnans et al. (2001) teori om att dela 
kunskap, precis på samma sätt som att dela resurserna, vara något positivt samt vara av 
intresse för företaget. 
 
Jämförelse mellan AB Lorentzen & Wettre och Öhlins Racing AB 
Att jämföra dessa två företag är inte en lätt uppgift med tanke på att det är ett litet 
företag så som L & W mot ett relativt stort företag så som Öhlins. Det finns många 
olikheter samtidigt som det finns vissa simiraliteter.  
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• Den största skillnaden mellan dessa två företag är gruppsammansättningarna. 

Öhlins har en tydlig struktur till hur ett projekt ska drivas medan samma intryck 
saknas hos L & W. 

• Största likheten mellan dessa två är hur kunden sätts i fokus i 
produktutvecklingen och sedan hur prioriteringar mellan funktionaliteter och 
egenskaper utförs. 

 
5.2 Analys av gemensam studie 
 
Konceptgenerering 
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 högre. Detta är inte alltid lätt att uppnå då ingenjörernas visioner inte alltid 
konvergerar mot kundens behov. Detta är något som Krishnan et al. (2001) påpekar vara 
av stort intresse för företag då det är viktigt att försöka hitta en balans mellan dessa två. 
Det är här stor vikt läggs på att utföra en noggrann förstudie så att det redan i projektets 
början är känt vad kunden efterfrågar och kunden själv vet vad som erbjuds. 
 
Ett genomgående tema var att alla företagen sätter kundens behov i fokus, vilket inte är 
anmärkningsvärt utan snarare väntat. Precis som i enighet med teorin från både 
Krishnan et al. (2001) och Zirger et al. (1990) 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 företagen sig av befintlig teknik för att utveckla nya koncept. Detta ger en 
positiv påverkan gällande både minimering av risktagande samt att flera koncept kan 
erbjudas på grund av att de har större chans att bli framgångsrika. Oftast sker en sållning 
bland dessa koncept då det finns en stor chans av att det då upptäcks vilket koncept som 
är mest optimalt 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. 
 
Gruppsammansättning 
Det som företagen har gemensamt är majoriteten av företagen i denna studie inte 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 sätta käppar i hjulet för konceptutvecklingen, då en 
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jämn resursfördelning inte kan uppnås på grund av att det finns mer jobb än vad det 
finns kompetent folk tillgängligt. 
 
Det som poängteras är att företagen inte tänker i termer så som kostnadseffektivitet, 
tidseffektivitet och resultat vid val av gruppsammansättningar så som Larson et al. 
(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. 
 
Något som kunde noteras var att alla företagen tillämpar någon form av ”stage-gate-
process”. Största 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 
noterat en positiv effekt av dessa milstolpar då de har fått en bättre struktur på 
projektarbetet samt en ökad framgångsgrad hos varje koncept. 
 
Som nämnt innan så försöker företagen ha olika val av koncept. Som Krishnan et al. 
(2001) förespråkar så finns selektion och simuleringar där ett optimalt koncept ska 
försökas ta fram genom att använda sig utav försök och misslyckande. Detta var vanligt 
förekommande bland företagen, att försöka iterera fram en konceptlösning. Andra 
metoder är att ha möten för att genom diskussion försöka komma fram till det vinnande 
konceptet. 
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6 Slutsats 
 
I följande avsnitt presenteras slutsatser, baserat på forskningsfrågorna i denna rapport, 
från den individuella samt gemensamma studien. 
 
6.1 AB Lorentzen & Wettre 
 
Vad ska företag ha i åtanke när de vill utveckla ett framgångsrikt koncept 
gällande funktionalitet och kunder? 
 

• Alltid ha kunden i tydligt fokus. 
• Göra tydliga kravspecifikationer och prioritera rätt funktionaliteter och 

egenskaper. 
• Sätta övergripande mål som inte påverkar enskilda funktionalitetsval och 

egenskaper. 
 
Hur utformas projektgrupper för att utveckla nya produktkoncept? 
 

• Projektgrupper utformas efter tillgängliga resurser. 
• Tvärfunktionell grupporganisation. 

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

• Oändligt mått av frihet hos ingenjörerna. 
• Tillämpad ”stage-gate-process”. 
• Bra kommunikation mellan de olika funktionella grupperna. 

 
6.2 Öhlins Racing AB 
 
Vad ska företag ha i åtanke när de vill utveckla ett framgångsrikt koncept 
gällande funktionalitet och kunder? 
 

• Kunden i tydligt fokus. 
• Visa redan innan kunden har bestämt sig för att köpa deras produkt, vad det är 

de kan erbjuda. 
• Använda etablerad teknik i sina koncept för att minska risker. 
• Prioritera rätt bland funktionalitet och egenskaper. 
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Hur utformas projektgrupper för att utveckla nya produktkoncept? 
 

• Företaget har en tydlig gruppsammansättning som följs i projekten. 
• Efter tillgängliga resurser. 
• Efter tvärfunktionella grupper. 

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

• Regelbundna projektmöten för att säkerställa att arbetet går åt rätt håll. 
• Tillämpad ”stage-gate-process”. 
• Utveckling av endast ett koncept och optimering av det. 

 
6.3 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”. 
• Iteration tills ett koncept uppnår målen. 
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7 Rekommendationer 
 
I följande kapitel presenteras rekommendationer till de intervjuade företagen i denna 
rapport samt rekommendationer för fortsatt forskning inom detta område. 
 
7.1 Rekommendationer för företagen 
 

En stark rekommendation till L & W är att ta åt sig så mycket information som möjligt 
från ABB. De har en unik möjlighet att få ännu mer struktur inom konceptutvecklingen 
genom att implementera arbetsstrategier från ABB, det är bara att ta ”stage-gate” som 
exempel. 
 
Öhlins bör se över möjligheten att börja introducera flera konceptlösningar till kunden 
för att på så sätt bli mer attraktiva på marknaden. 
 

7.2 Rekommendationer för fortsatta studier 
 
För att fortsätta denna studie och göra den mer validerad bör en kvantitativ 
undersökning göras inom samma område för att eventuellt stärka slutsatserna i denna 
rapport.  
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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. Riskanalystabell. 

 

Händelse Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 
Åtgärd 

sannolikhet 
Åtgärd 

konsekvens 

Intervjuerna 
kan inte 

genomföras: 
2 5 10 

Reservintervjuer 
med andra företag/ 
personer. 

Lägg in glapp i 
schemat för att 
kunna flytta 
intervjuerna. 

Sjukdomar: 2 3 6 

Inte vara tidoptimist 
och ha i åtanke att 
sjukdomar kan 
förekomma. 

- 

Deadline 
missas: 

2 5 10 Använda tiden väl. 
Sätta upp en 
tidsplan som är 
tidsanpassad. 

Projektgruppen 
kan inte 

samarbeta: 
2 5 10 

Arbeta systematiskt 
och komma 
överens. 

Komma fram till 
en lösning inom 
gruppen. 

Bristande 
information för 
att få fram ett 

resultat: 

3 5 15 

Ställa bra frågor, få 
ut så mycket som 
möjligt från 
intervjuerna. 

Göra det bästa av 
situationen och 
lösa det på bästa 
sätt. 
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Bilaga 2: Projektplanering 
 
 

 
 

Figur 1. Gruppens Gantt-schema.
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Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Följande frågor är sådana som gruppen förväntas få svar på under intervjuerna för att 
kunna besvara de frågeställningar i rapporten.  

Huvudsyftet med denna rapport är att undersöka organisationsstrukturer och hur 
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.  
 
Vad ska övervägas när företag vill ta fram ett vinnande/framgångsrikt koncept 
gällande funktionalitet? 

- Inom er bransch, vad är det man ska tänka på när man vill ta fram ett framgångsrikt 
koncept? Spelar funktionaliteten en stor roll? 

- Kan du ge ett exempel hur företaget 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 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?  

- Vad tror du de flesta företagen gör fel vid deras konceptutveckling och 
funktionalitetsval gällande fysiska produkter? 

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

Hur utformas projektgruppen efter önskade mål för produktkonceptet? 
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- Det finns fem standardiserade gruppsammansättningar enligt Larson och Gobelin. Är 
det en lätt uppgift att välja en specifik sammansättning eller finns det orsaker som gör 
att det är svårt att utforma projektgruppen så som man vill? 

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

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

- Vilka olika gruppsammansättningar skulle du säga finnas idag? (kontra förr) 

- 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 man vill nå ett efterlängtat 
resultat?  

- Finns det någon optimal gruppstruktur för just er bransch? 

- Finns det några risker med den gruppsammansättning ni har? 

 Hur jobbar organisationer internt för att nå de satta målen för ett vinnande/ 
framgångsrikt koncept?  

- Vilka är de vanligaste målen man jobbar mot i gruppen? 

- 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 främjar man kreativitet, motivation och hur uppnår man 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? 



 

v 
 

- Finns det metoder för att sålla bland olika koncept så att inte lovande koncept 
nekas?  
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Bilaga 4: Sammanfattade intervjuer 
 
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. 
 
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 en väntetid uppstår. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Vid utveckling av framgångsrika koncept är det viktigaste att hela tiden förnya och öka 
prestandan hos koncepten. Det viktigaste steget som står till grund för ett koncept är en 
korrekt och relevant kravspecifikation samt att kunna koppla förnyelse till någonting 
som kunden upplever är unikt. Ett problem som betonas är att många har svårt att göra 
kundbehoven eller kravspecifikationen tillräckligt tydliga. Det som styr valet på 
funktionalitet och kravspecifikationer är kundens behov. Dessa kundbehov kommer 
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ifrån både direkt interaktion med kunden i form intervjuer och indirekt ifrån egna 
fältstudier och analyser av hur verktygen används och hur de kan förbättras.  
 
Vid framtagning av de olika produktkoncepten anses gruppsammansättningen hos en 
projektgrupp vara av stor betydelse där det handlar om att tillsätta rätt kompetens.  
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. 
 
Vid konceptgenerering utvecklas helst de mest galna och kreativa idéerna innan 
produktutvecklingsprojektet ens har börjat, ofta i form av kunskapsutvecklingsprojekt. 
Detta är 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 avsluta ett projekt. Ett sätt 
att minska risker vid produktutvecklingen är att utföra en riskanalys under förstudien 
där riskerna listas upp och rankas följt av en utarbetad åtgärdsplan för de största 
riskerna. Ett problem är att ett flertal projektmedlemmar upplever att de har för många 
olika uppgifter pågående parallellt. Många har ambitionen och vill gärna lite för mycket, 
vilket kan resultera i att dessa ambitioner blir felriktade. 
 
För att uppnå målen inom projektgruppen handlar det framförallt om att ha en tydlig 
kravspecifikation och att planera arbetet långsiktigt där det är tydligt vem som är 
ansvarig för att säkra vägen framåt. Projektledaren är ofta den som är ansvarig för att 
projektgruppen följer projektmodellen. För att främja motivation hos varje enskild 
individ i projektgruppen är det helt upp till gruppen att själva välja metod för att lyckas 
leverera den delmängd som förväntas vid varje milstolpe. Dock är det projektledarens 
ansvar att se till att projektet drivs framåt mot de satta målen och att uppdatera 
intressenter om statusen för projektet.  
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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 är ett företag som är verksamt i en bransch där produktcyklerna är väldigt långa. 
För att vara världsledande inom dessa områden har de prioriteringar som går före allt 
annat i sina produkter. Dessa är kvalitet, pålitlighet och funktionalitet. 
 
Företaget har en gruppsammansättning som används i produktutvecklingen. Denna 
består utav en kärngrupp samt en projektledare. Storleken på denna projektgrupp 
varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. 
 
Arbetet på Xylem ger medarbetarna ett mått utav frihet, denna frihet kan dock variera 
beroende på hur arbetet går samt om tidsplanen hålls. Arbetet är fritt på det sättet att 
medarbetarna får välja en metod för hur de ska lösa arbetsuppgiften. Xylem har en 
anpassad ”stage-gate-modell” som de fattar beslut efter, men även kontrollerar 
medarbetarnas presterade arbete. 
 
Företaget har ingen konkret utvärderingsmetod av konceptförslag. 
 
Öhlins Racing AB 
 



 

x 
 

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. 
 
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 
jobba på fler än ett projekt samtidigt då det finns en viss ”ställtid”, en tid som tar för att 
komma igång med arbetet.  
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