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This thesis revolves around product development in
a medium-sized Swedish company. The company in
question is called S:t Erik and manufactures a wide
range of products made out of concrete and
operates in several locations in Sweden. The study
has been carried out during 20 weeks with a
starting point in January, year 2015. The goal of the
study is to deliver a directly implementable
development process that support the company's
vision and aim towards a more reliable and
resource-saving product development process. The
study has been conducted through interviews with
people directly involved in the product development
process. In addition to the interviews, an
observational study carried out in the company's
production unit in Uppsala and a benchmarking at
S:t Eriks plant in Staffanstorp. Which though coexamination with theory revolving the Stage gate
process formed the basis for the developed
proposals for improvement.
To achieve a more accurate product development
S:t Erik is recommended to work with its product
development on a project basis with clear guidance
in the form of a dedicated project manager in
combination with a standardized development
procedure. Through a proposed model including the
work guidelines and though structured development
phases S:t Eriks is presented with the opportunity
to drastically decrease the risk involved with the
company’s product development.
The result also includes a proposal to carry out the
proposed working model through the online feature
in Word, in response to discovered problems
revolving communication, access to information and
transfer of knowledge. To ensure that S:t Erik is able
to interpret and meet the expressed customer need,
and at the same time simplify the internal
communication they are recommended to
incorporate a 3D printer in the early stages of the
product development. For additional ways to meet
customer needs a concept collection folder
available for quick and easy collection of ideas and
suggestions online or alternatively on the company
intranet is suggested. Finally a procedure for how
the working model could be used in practise is
presented in an effort to archive a successful
implementation at S:t Eriks.

Handledare: Peter Strömberg & Therese Kvarnström
Ämnesgranskare: Ulrika Persson Fischier
Examinator: Håkan Kullvén
TVE 15 009

II

Förord
Detta examensarbete är en avslutande del i Masterprogrammet, Industriell Ledning och
innovation. Ett speciellt tack riktas till våra två handledare Peter Strömberg och Therese
Kvarnström samt till Ekan och Christer Bergereus för ert extraordinära stöd under
utförandet av detta arbete. Vi skulle även vilja passa på att tacka operatörerna och resterade
personal för er tålmodighet och ert trevliga bemötande. Till sist vill vi tillägna ett stort tack
till vår ämnesgranskare Ulrika Persson Fischier på Uppsala Universitet för att du bistått
med bra feedback och väglett oss mot examen.

Sökord: Stage gate, Produkt, Utveckling, Process, 3D skrivare, Konceptgenerering,
Koncept, Benchmarking, Fokusgrupp, Intervjustudie, Etnografi, Standardiserad
produktutvecklingsprocess, Stage gate

Figurförteckning
Figur 1. Den generella PU-processen (Ulrich & Eppinger, 2007). ...................................................... 15
Figur 2. Sekventiell produktutveckling (Lindahl, et.al 2006). ............................................................. 16
Figur 3. `Over the wall´ (Lindahl, et.al 2006). ..................................................................................... 17
Figur 4. Integrerad produktutveckling (Lindahl, et.al 2006). .............................................................. 17
Figur 5. Möjligheten att ändra något i ett projekt med hänsyn till kostnad och tid (Smith, 1999). .... 27
Figur 6. Konstruktionsparadoxen (Lindahl, et.al 2006). ...................................................................... 28
Figur 7. De fyra parametrar som påverkar en produkts `time-to-market´ (Smith, 1999). ................... 29
Figur 8. SWOT-analys, S:t Eriks produktutveckling........................................................................... 44
Figur 9. Stage gate - Faser & grindar ................................................................................................... 56

III

Sammanfattning
Denna studie behandlar produktutveckling som helhet i ett medelstort svenskt
företag. Företaget i fråga heter S:t Eriks och tillverkar ett brett spektrum av
betongprodukter, de bedriver verksamhet på flertalet orter i Sverige. Studien har
utförts under 20 veckor, vilket motsvarar 30hp och påbörjades i Januari 2015. Målet
med detta arbete är att delge direkt implementerbara förslag som stödjer företagets
vision och strävan efter en mer träffsäker och resursbesparande produktutveckling.
Studien har utförts genom intervjuer med personer som är direkt involverade i
produktutvecklingsförfarandet. Utöver intervjuerna har en observationsstudie
utförts inom företagets producerande enhet i Uppsala samt en benchmarking på S:t
Eriks anläggning i Staffanstorp, vilket genom samgranskning med teori inom Stage
gate legat till grund för framtagna förbättringsförslag.
För att uppnå en träffsäker produktutveckling bör S:t Eriks i en större utsträckning
arbeta med dess produktutveckling i projektform med tydlig styrning i form av en
dedikerad projektledare samt ett standardiserat arbetsförfarande. Genom en
föreslagen arbetsmodell över ingående uppgifter och faser är det möjligt för S:t Eriks
att bedriva produktutveckling på ett mer riskeliminerande tillvägagångsätt.
Resultatet består även av ett förslag att bedriva arbetsmodellen genom en
onlinefunktion i Microsoft Word, för att därigenom tillmötesgå ett uppdagat
problem med kommunikation, tillgänglighet och kunskapsåterföring. För att
säkerställa S:t Eriks träffsäkerhet mot uttryckta kundbehov samt förenkla den
interna kommunikationen rekommenderas införskaffande av en 3D-skrivare. Vidare
föreslås ytterligare sätt att möta kundbehovet i form av en konceptinsamlingsmapp
tillgänglig för snabb och enkel insamling av idéer och förslag online alternativt på
företagets intranät. Slutligen presenteras en föreslagen arbetsgång för hur
arbetsmodellen bör användas för en lyckad implementering på S:t Eriks.
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1 Inledning
Det inledande kapitlet ämnar belysa studiens syfte samt den frågeställning som studien
ämnar besvara. Vidare beskrivs bakgrunden till studiens uppkomst genom en kort
presentation av företaget, därefter ges en beskrivning av de organisatoriska förändringar som
skapat upphov till detta arbete. Därefter beskrivs arbetsuppgiften som uppdragsgivaren S:t
Eriks efterfrågat. Slutligen presenteras de huvudsakliga mål som studien är ämnad att
uppnå.

1.1 Syfte och frågeställning
Rapporten behandlar ämnet produktutveckling genom utförandet av en fallstudie
på företaget S:t Eriks. Arbetet innefattar analys av nuläge, inventering av behov samt
att föreslå en effektiv och riskeliminerande arbetsprocess. Föreliggande anledning
till arbetet är att S:t Eriks upplevt en effektivitetsproblematik gentemot gällande
produktutvecklingsprocess. Arbetet ämnar således undersöka och dokumentera hur
företagets arbete med produktutveckling fungerar i nuläget. Syftet är att samla in
kvalitativ data om nuvarande produktutvecklingsprocess, analysera detta ur ett
Stage gate-perspektiv för att därefter utforma ett förbättringsförslag.
Studien ämnar att genom förankring inom Stage gate, i kombination med empiriskt
insamlad data utforma ett förslag till ny arbetsprocess gällande produktutveckling.
Resultatet är utformat för direkt applicering inom ramarna S:t Eriks-koncernen i
Sverige.
De frågeställningar studien ämnar besvara är därmed följande
- Hur är produktutvecklingsprocessen utformad på S:t Eriks?
- Hur kan produktutvecklingsprocessen förbättras?
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1.2 Bakgrund S:t Eriks
S:t Eriks är ett företag som arbetar med tillverkning och försäljning av marksten, VAprodukter
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, takpannor rör och brunnar, stödmurar och specialutformade

betongprodukter. Tillverkningen av produkterna sker till största del på de egna
fabrikerna bortsett från ett fåtal som importeras från utlandet. Koncernen ägs för
närvarande av företaget Accent Equity. S:t Eriks har en historia som sträcker sig
tillbaka till år 1888, där de var bland de första som insåg användningsområdet för
betong som byggmaterial. År 2009 gick Nordform och S:t Eriks samman och skapade
en av Sveriges största leverantörer av betong och marksten. Företaget har ca 400
anställda med anläggningar utspridda i Sverige. S:t Eriks levererar produkter till
både professionella entreprenader och underleverantörer. För att bibehålla en
ledande position på marknaden krävs det att ständigt befinna sig i framkant av
utvecklingen inom såväl det tekniska kunnandet likt olika tillverkningsprocesser
men också inom framtagning av nya och för marknaden attraktiva produkter.

1
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1.3 Uppgiftsbeskrivning från S:t Eriks
Projektet har som huvudsakligt mål att resultera i utformningen av en tillförlitlig
produktutvecklingsprocess

som

är

direkt

tillämpbar

för

S:t

Eriks.

Produktutvecklingsprocessen bör omfatta hela processen från produktidé till och
med produktlansering. Föreslagen process skall innefatta egenutvecklade/producerade produkter samt inköpta handelsvaror. Projektet syftar till att ta fram en
företagsövergripande process varför besök på flera andra orter kommer att
förekomma för insamling av fakta. Arbetet kommer att beröra och involvera ett
flertal

funktioner

planeringsavdelning,

inom

företaget.

inköpsavdelning,

I

huvudsak

lager/logistik,

marknadsavdelning,
IT-

avdelningen

och

produktionsavdelningen. Arbetsgången innefattar analys av nuläge, inventering av
behov samt att föreslå en effektiv och framtida arbetsprocess. Tidigare har S:t Eriks
genomfört försök till att utforma dess produktutveckling enligt de principer som
Stage gate innefattar, dock har arbetet inte givit den förväntade avkastningen, vilket
från ledningens synvinkel anses bero på ett bristfälligt underlag vid införandet. Med
grund av detta är det efterfrågat att fokus under denna studie bör ligga vid att
undersöka om Stage gate är en process som är lämplig för S:t Eriks samt hur en
implementering skulle kunna utformas.

1.3.1

Problembeskrivning

Företagets ledning upplever att produktutvecklingen stött på svårigheter gällande
främst samordning och kommunikation mellan involverade instanser. Något som
initialt poängterats som extra kostsamt är problematik gällande bristande
beslutsunderlag vid initiering av nya produktutvecklingsprojekt. Vidare påvisar
ledningen att dessa brister resulterat i ett högt risktagande gällande utförda projekts
utfall, tillförlitlighet och lönsamhet. Även upplevda otydligheter gällande
ansvarsområden och styrning. Detta menar ledningen har resulterat i att resurser
gått förlorade när en produkt som ansetts vara färdig inte visat sig vara tillräckligt
genomtänkt, eller att produkten i sin tur kräver fler produkter för att kunna uppfylla
sin tilltänkta nytta vid lansering och framtida brukande. Ledningen påvisar att
denna problematik i praktiken yttrat sig genom att löften gentemot kund blivit
3

åsidosatta, extra resurs tilldelning och kostnader genom försök till att snabbt rätta till
felaktigheter och därigenom färdigställa produkter vid lansering samt att mycket tid
och energi har investerats i utföra som ledningen kallar det "quickfixes". Under
arbetet har det framkommit att problematiken gällande produktutveckling är
nästintill ständigt återkommande, vilket uppges kan vara en bidragande faktor till
att en allmän osäkerhet genomsyrar produktutvecklingen på företaget. Ett exempel
som studien uppmärksammat gällande problematiken på företaget är utveckling av
en kantsten. Produkten löpte hela vägen från idé till färdig produkt, problematiken
uppdagades inte förens produkten skulle paketeras på lastpall, först här
uppmärksammades nämligen att produkten efter placering på pall inte gick att
stapla på höjden. Detta innebar ett så omfattande problem för logistik och
lagerhållning av produkten att denna direkt fick plockas bort från sortimentet.
Processen innebar således stora och onödiga utvecklingskostnader för S:t Eriks, men
även andra parametrar likt att företagets rykte och anseende riskerar att skadas av
denna form av kostsamma misstag, eftersom att kunden i fråga inte fick sin produkt
i tid eller överhuvudtaget. Personalen påverkas även negativt av bakslag likt detta,
då det kan tänkas bidra till att produktutveckling som helhet uppfattas som något
negativt.
Problematiken kan antas uppkommit av flera anledningar. Dels har det inte funnits
någon specifik modell eller arbetsgång gällande produktutveckling att stödja sig
mot, vilket ledningen uppfattar som en situation som inte kan anses hållbar för ett
företag som strävar efter att vara marknadsledande. En bidragande anledning till
problemet kan vara att företaget genomgått ett ägarbyte samt en sammanslagning
med ett tidigare konkurrerande företag vid namn Nordform. Dessa händelser kan ha
medfört turbulens inom S:t Eriks företagsstruktur och rutiner, vilket således kan
innebära att tidigare rutiner om så fanns i något av företagen, föll mellan stolarna,
eller fick rygga tillbaka för andra och för stunden högre värderade funktioner, likt
att prioritera att produktionen producerar produkter samt att säljavdelningen
kontinuerligt finner nya kunder.
För att bemöta uppkommen problematik har författarna valt att använda sig av
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1.3.2

Avgränsningar

Projektet omfattar hela processen från produktidé till och med produktlansering.
Resultatet av denna rapport är främst baserat på S:t Eriks anläggning i Uppsala och
S:t Eriks anläggning i Staffanstorp. Affärsområdet VA-produkter kommer att
avgränsas från denna studie och således även dess resultat på grund av att
produktutvecklingen inom VA

2

-området skiljer sig betydligt från övriga

produktkategorier samt att nulägesanalysen påvisat att produktutveckling inom
området fungerar tämligen väl.
Produktutvecklingsprocessen som är inkluderad i resultatet är inte direkt
sammankopplad med befintliga eller ens existerande avdelningar inom S:t Eriks, de
är istället kopplade till specifika expertisområden och kunskaper som ingående
resurs bör besitta. Denna avgränsning är utformad för att minimera att modellen
snabbt blir förlegad och därigenom tappar sitt värde när den nyttjande
organisationen ändras genom omstrukturering eller dylikt.
1.3.3

Varför Stage gate

Följande studie har utförts från ett Stage gate-perspektiv av flertalet anledningar.
Inledningsvis har S:t Eriks tidigare arbetat med ett närliggande synsätt inom deras
produktutveckling, vilket innebär att de redan känner till dess grundfilosofi och
därför har möjligheten att använda materialet på ett enklare sätt i framtiden.
Insamlad data stryker även valet av arbetssätt eftersom den tyder på att
problematiken studien uppvisat på företaget till stor del kan avhjälpas med ett
sådant tillvägagångsätt. Vidare styrker även vald teori att Stage gate som arbetsätt
tillhandahåller många viktiga aspekter att ha i åtanke vid produktutveckling
generellt.

2 Metodik
För att skapa en produktutvecklingsprocess som är implementerbar inom
organisationen behövs underlag för hur S:t Eriks arbete med produktutveckling ser
ut i nuläget. Första delen av rapporten består därför av en nulägesanalys där de

2
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processer som innefattas vid produktutveckling kartläggs. Då inga styrdokument
som behandlar produktutveckling används är nulägesanalysen baserad på
observationsstudier, djupintervjuer samt fokusgrupper. Resultatet är utformat så att
det är applicerbart inom S:t Eriks koncern gällande företagets produktutveckling.
För att uppnå största möjliga reliabilitet i rapporten är datainsamlingsmetoderna
utvalda med målsättningen att skapa en miljö där respondenterna/deltagarna
upplever sig vara bekväma. Syftet med att försöka skapa en sådan miljö är att öka
resultatets vederhäftighet och samtidigt säkerställa dess äkthet (Bryman, s.49, 160162. 2011). Reliabilitet innefattar en studies tillförlitlighet gällande resultat och tester
och hurvida möjlighet för studien att upprepa sig om ett likadant arbete utförts med
samma förutsättningar (Kvale, s.18. 1983). En likadan studie skulle vara svår att
genomföra eftersom att författarnas förståelse, både för produktutveckling och för
företaget har som helhet ökat under arbetets gång. Detta skulle kunna leda till att
intervjuerna vid ett upprepat försök skulle kunna bli bättre i och med författarnas
nyvunna kännedom inom ämnet.

2.1 Datainsamlingsmetoder
I denna studie har en kombination av fyra olika datainsamlingsmetoder nyttjats för
att på bästa sätt förstå sig på kulturen, arbetssättet och jargongen i företaget.
Rapporten innefattar deltagande observationer inom produktionen, djupintervjuer
med utvalda nyckelpersoner från respektive avdelning, samt benchmarking av en
annan fabrik inom koncernen för att studera huruvida produktutvecklingsprocessen
samspelar över enhetsgränserna samt om någon konsensus finns gällande
produktutvecklingens styrkor och svagheter i nuläget. Benchmarking som
insamlingsmetod har nyttjats i sammanhanget eftersom att undersöksobjektet
tidigare var ett annat företag, vilket kan innebära att värdefull information som ännu
inte blivit delad inom den nya organisationen kan finnas kvar och nu tillkännages.
Slutligen har även en fokusgrupp sammanställts för att finna synergier mellan de
anställda genom frågor kring hur ett produktutvecklingsprojekt utförs i dagsläget.
2.1.1

Deltagande observationsstudie

En deltagande observation möjliggör att betraktaren ser världen genom deltagarnas
ögon, vilket medför en mycket god förståelse för hur deltagaren fungerar i sin
6

naturliga miljö (Bryman, s.266. 2011).

Den deltagande observatören erhåller en

tydligare bild av hur deltagarna i studien utför sina arbetsuppgifter, än den bild som
genereras vid en djupintervju, vilket endast kan anses ge en kontakt av ytligare
karaktär med vederbörande. En deltagande observation ger också observatören
möjligheten att lära sig det lokala språkbruket (Becker & Geer, s.28-32. 1957) vilket är
en vidare värdefull del i studien eftersom att fallstudien syftar till att kartlägga S:t
Eriks nuvarande produktutveckling.
Den

deltagande

observationen

är

av

öppen

karaktär

vilket

innebär

att

observatörerna inleder med att presentera sig och berätta i vilket syfte studien
utförs. Ett grepp som kan ha både för och nackdelar med sig eftersom deltagarna i
studien skulle kunna bekläda sig en roll de naturligt inte har och därför agera olikt
sig själva jämfört med en liknande situation vid ett normalt tillfälle (Bryman, s.378.
2011).
När studien genomförs betraktas forskarna tillika observatörerna som etnografer och
vidtar i följande fall en roll som kallas `observatör-som-deltagare´, vilket innebär att
forskaren i huvudsak fungerar likt en intervjuare och samtidigt betraktar deltagaren
i sitt naturliga habitat, utan att själv påverka eller aktivt medverka i dennes faktiska
arbetsuppgift (Bryman, s.389. 2011). Det är som etnograf betraktat av stor vikt att
kunna "paint yourself into the picture", vilket innebär forskarens förmåga att sätta sig
in i deltagaren eller deltagarnas fulla situation är avgörande för att uppnå bäst
möjliga resultat av den aktuella studien (Michrina & Richards, s.115. 1996). När
studien är genomförd ska forskaren för att uppnå en djup och målande bild av vad
denna precis upplevt föra dokumentation över alla tankar och idéer som uppkommit
kring studien så snart som möjligt efter att den är avslutad, "describe your feelings"
kallas uttryckssättet för enligt verket Person to Person och belyses som nödvändigt
för att uppnå ett fördelaktigt resultat (Michrina & Richards, s.117. 1996). I studien
används en etnografisk ansats för att ur ett holistisk synsätt styrka de observationer
och uppfattningar som studien innefattar. Den etnografiska ansatsen nyttjas i syfte
att observera, katalogisera och bygga upp en bild av en miljö och en rumsligt
lokaliserad `kultur´ på ett mer närvarande sätt (Barnard et.al s. 193-198. 2002).

7

För att erhålla en god känsla för företaget i helhet samt dess kultur har
observationsstudier genomförts ute i produktionen. Då S:t Eriks inte har en
dokumenterad arbetsgång skulle denna studie kunna anses som nödvändigt för att
förstå hur företaget arbetar och hur dess produktutvecklingsprocess är uppbyggd.
Studierna följde produktionsflödet med början på gjutning och avslutande med
lagerhållning. Observatörerna spenderade ungefär en halv dag per huvudmaskin,
vilka utgör kärnan i produktionslinan. Studierna var mycket lärorika och intressanta
där både för arbetet nyttiga fakta framkom samtidigt som gripande livsöden smög
sig in emellanåt.
2.1.2

Fokusgrupper

För att förstå sig på den värld och kultur människor befinner sig i måste man som
författare själv försätta sig i den och därigenom medvetet utsättas för de värderingar
och liknande som där råder. Därför har fokusgrupper valts till en av studiens
kvalitativa datainsamlingsmetoder. Intervjuer kan genomföras enskilt eller i grupp
om flera medverkande och kallas i det sistnämnda alternativet för fokusgrupp
(Bryman, s.206. 2011). En fokusgrupp är intervjuer som utförs i grupp och ämnar
besvara ett fåtal frågor och drivs framåt av en eller två stycken moderatorer 3 .
Moderatorernas uppgift är att endast hålla diskussionen igång och ska enbart inflika
med antingen ny fråga eller om den pågående diskussionen stagnerar för att få fart
på denna på nytt. Huvudsyftet med en fokusgrupp är att dess medverkande ska
prata fritt om ämnet men ändå hålla sig inom ramarna medan moderatorerna,
alternativt en utnämnd sekreterare antingen för anteckningar, spelar in vad som sägs
eller helt enkelt båda samtidigt (Bryman, s.500. 2011). Anledningen till att
fokusgrupp är en passande datainsamlingsmetod för detta arbete är att fler detaljer
kring den nuvarande produktutvecklingsprocessen uppträder då de medverkande
får en chans att tillsammans diskutera fritt kring ämnet och bygga på varandras
versioner av frågorna, och därigenom kan synergier uppstå och saker de tidigare
inte tänkt på tydliggöras.

3

En moderator kan likställas med en frågeställare som har i uppgift att endast påverka diskussionen
om den avviker allt för långt ifrån frågeställningen
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2.1.3

Djupintervjuer

Studiens respondenter är alla anställda och arbetar för S:t Eriks, och utgör därmed
ett så kallat stratifierat urval, vilket innebär att en bestämd population som ofta har
en eller flera gemensamma nämnare ingår i urvalet. Studien har genomförts med
semistrukturerade intervjuer som en datainsamlingsmetod. En metod som erbjuder
stor flexibilitet att med de förutbestämda frågorna som bas senare fördjupa sig inom
utvalda

för

ämnet

intressant

frågeställningar

som

framkommer

under

intervjutillfället som från början inte nödvändigtvis var påtänkta då samtalet
inleddes (Bryman, s.206, 415. 2011). Vid redogörelse av djupintervjuer tolkas
innehållet för att bilda en uppfattning kring individernas förhållningssätt kring ett
specifikt avgränsat område. Vid redovisning av de material som delgivits under
intervjustudierna är citat ett extra starkt sätt att redovisa empiriskt material, då det
ger informanten möjlighet och utrymme att prata för sig själv vilken skapar en högre
trovärdighet (Michrina & Richards, s.114-115. 1996). Med detta som grund används
citat i extra hög omfattning vid redovisning av de intervjustudier som utförts.
2.1.4

Intervjuer med berörda instanser inom produktutveckling

Genom intervjuer och diskussioner med berörda instanser som produktionstekniker,
betongtekniker, placeringsansvarig, strategiskt inköp samt försäljningschef med
flera,

har

information

produktutveckling

gällande

insamlats.

både

Följande

den

nuvarande

personer

har

och

en

framtida

medverkat

inom

intervjustudien alternativt inom ramarna för utförd fokusgrupp:
Christer Bergerus Planeringsansvaring Operations
Hannu Leppänen Produktionstekniker Operations
Magnus Eklund Produktionsledare Operations
Cecila Larnemark Strategisk inköpare
Ulf Östblom Kvalitetsansvarig Operations
Hans Jäderlund Säljchef infra Nord Division infra
Jörgen Bergengrip Divisionschef mark Ledning.
Nebojsa Obradovic Operationschef Ledning
Peter Strömberg Produktionschef Operations
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Leif Lindberg Säljare Infra Nord
Vidare genomfördes en studie på S:t Eriks i Staffanstorp, en så kallad benchmarking
där djupintervjuer med fyra personer ägde rum, däribland med:
Tomas Åhman Controller Operations ekonomi
Anders Johansson Säljchef division mark syd
Stefan Hedberg Teknisk chef Operations
Petteri Suhonen Produktionschef.

Intervjuerna

genomfördes

till

en

början

utifrån

ett

semi-strukturerat

tillvägagångsätt, vilket innebär att endast stödfrågor nyttjats under intervjuerna för
att möjliggöra en så öppen diskussion som möjligt. Även att respondenten får
möjlighet att diskutera fritt kring de frågorna som ställts. Efter ett antal intervjuer
påvisade dock att stödfrågorna inte var lika användbara för alla eftersom
respondenterna innehar väldigt skilda arbetsuppgifter och ansvarsområden inom
företaget. Därför valdes istället att arbeta utifrån olika teman genom intervjuerna
istället. I praktiken innebär detta ett mycket mer övergripande angreppssätt och
resulterade i att intervjuerna på ett bättre sätt kunde sammanställas och därefter
samgranskas. Slutligen tematiseras underlaget från datainsamlingsmetoderna för att
delge en övergripande bild över hur produktutvecklingen utförs på S:t Eriks i
nuläget. I redovisningen av det empiriska materialet förekommer citat från
respondenterna i kursiverad stil, deras yrkesroll eller befattning inom företaget
redovisas också. Exempel på några av de stödfrågor hemmahörande till mer
övergripande teman som användes är följande:
•

Beskriv hur ett typiskt produktutvecklingsprojekt ser ut?

•

Vem är det som initierar ett produktutvecklingsprojekt?

•

Hur anser du att produktutvecklingen utförs?

•

Vilka instanser tycker du bör ingå i ett produktutvecklingsprojekt?

•

Hur ser ditt personliga/avdelnings ansvar ut vid utveckling av en ny
produkt?
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•

Hur lång tidsåtgång krävs i ett normalfall från initiering till färdigställning?

•

Vilken aspekt inom produktutveckling anser du är svårast/mest kritisk?

2.1.5

Benchmarking

Benchmarking är en form av studie som lämpar sig väl inom området
produktutveckling. Att tillämpa denna studie kan både vara tidskrävande och
kostsamt men skulle kunna betraktas som en investering om den tillämpas och
genomförs väl. En investering som genererar både tidsbesparingar samt
kostnadsfördelar på sikt (McKinnon, K. R et.al s. 7-9. 2000). Detta verktyg lämpar sig
väl för att samla information om hur exempelvis ett liknande företag bedriver sin
verksamhet, och därigenom dra lärdom av de nyvunna och ofta konkreta
kunskaperna inom den egna organisationen. Det kan innefatta alltifrån att ett visst
moment studeras grundligt till att en mer övergripande organisatorisk funktion hos
företaget i fråga undersöks. Fördelarna med studien är många och det finns mycket
att tjäna på att använda sig av den för båda parter, eftersom slutligen resulterar i ett
ofta värdefullt informationsutbyte företag emellan. Tillämpningen av denna teori
involverar ofta någon form av ge och ta förhållande parterna emellan. Svårigheterna
som kan uppstå är att finna en organisation/företag som är villiga att ingå i studien
på grund av en konkurrensposition eller allmänna sekretess skäl. För att beakta en
av svårigheterna med att finna en organisation som är villiga att ingå i studien då
det kan föreligga konkurrens organisationerna emellan eller andra allmänna
sekretessregler som förhindrar denna form av informationsutbyte, utfördes en
benchmarking på en av S:t Eriks-koncernens anläggningar i Staffanstorp, Skåne.
Denna anläggning var en del utav det då konkurrerande företaget Nordform fram
till år 2009 då Nordform och S:t Eriks slogs samman. Trotts sammanslagningen så
råder fortfarande ett vi och dem klimat mellan anläggningarna vilket ur ett
benchmarking perspektiv är något som kan anses vara positivt då klimat och
arbetssätt ännu inte fullständigt standardiserats/likställts.
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2.2 Etiska implikationer
En

nulägesanalys

har

genomförts

på

S:t

Eriks

för

att

utreda

hur

utvecklingsprocessen av en ny produkt utförs i nuläget. De datainsamlingsmetoder
denna baseras på är semi-strukturerade intervjustudier, observationsstudie samt
fokusgrupp. Intervjuerna innebära vissa etiska implikationer av tillsynes naturliga
skäl. En informant kan uppleva att den befinner sig automatiskt i ett undermedvetet
eller medvetet underläge när denne blir intervjuad av två personer.
2.2.1

Anonymitet

Anonymitet behandlas så till vida att namn inte förekommer vid citat eller liknande
utan benämns istället med vad aktuell person har för position eller benämning inom
företaget. Författarna är väl medvetna om att det är god forskaretik att hålla
respondenterna anonyma, men att det i detta fall inte är möjligt att säkerställa varje
individs anonymitet då det är för lätt att spåra utifrån individens yrkesbefattning.
Samtycke gällande nyttjande av citat och annan information har givits. Då
anonymitet genom pseudonymer eller dylikt inte används är resultatet av studien
lättare att utvärdera i ett senare skede, även möjligheten att bygga på och
vidareutveckla studien ökar avsevärt. Samtidigt krävs det en stor försiktighet vid
publicering gällande ordval och dylikt. Att använda sig av icke-anonyma intervjuer
medför också en risk att största möjliga ärlighet inte vidhålls då respondenten
tenderar undvika att stöta sig med andra anställda eller företaget som helhet. Saker
som vilken position informanten besitter hierarkiskt inom företaget kan inverka
gällande svarens ärlig- och riktighet. Det kan även vara problematiskt att söka
subjektiva upplevelser kring produktutveckling då informantens yrkesstolthet och
professionalism kan upplevas som hotad vid direkt konfrontation. Denna svårighet
kan tänkas påverka hur individer vinklar svar på frågor och dess berättande, för att
rentvå sitt samvete och svara politiskt korrekt. Denna problematik har tagits i
beaktning genom att i förhand utforma frågor som i största möjliga mån ska
minimera sådan risk samt kombinerat med ett noggrant och eftertänksamt
bemötande. Exempelvis undveks frågor och laddade ord generellt i samtalen då det
potentiellt skulle kunna få informanterna att vinkla sitt berättande efter vad de
trodde var eftersökt. Istället för att fråga -Vad är det som fungerar sämst med
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produktutvecklingen? så ställdes frågan -Hur anser du att produktutvecklingen
fungerar? vilket är mindre negativt laddat och därmed en mindre ledande
frågeställning.
Fokusgrupper ingår också i nulägesanalysen för att bidra med en samlad bild samt
för att informanterna ska få en chans att tillsammans besvara frågorna, och således
hjälpas åt och bygga på varandras uttalanden och argument. Detta kan medföra en
annan synvinkel på produktutvecklingsprocessen än det intervjuerna påvisade. En
fokusgrupp innebär dock ibland att endast de starka individerna får sin åsikt fram,
medan de mindre pådrivande personligheterna tar ett steg tillbaka. För att motverka
detta har moderatorn4 i uppgift att aktivt sträva efter att samtliga deltagare får
samma möjlighet att ventilera sin åsikt.
2.2.2

Bias

För att delge en bättre förståelse för författarnas egen bias inom kontexten för
fallstudien bör nämnas att uppdragsgivare tillika handledare för arbetet innehar
arbetstiteln produktionschef samt att kontoret som fungerat som författarnas
arbetsplats tillika geografisk utgångspunkt är beläget direkt intill den producerande
enheten. Dessa parametrar skulle kunna inverka på rapportens utformning och då
främst i form av att information tolkas partisk och därigenom påverkar
utformningen av resultatet (Michrina & Richards, s.13. 1996).
2.2.3

Hållbar utveckling

En del av studiens resultat innebär att företaget rekommenderas att införskaffa en
3D-skrivare för främst prototyptillverkning. Detta i kombination med andra delar av
resultatet skapar möjlighet för en minskad användning av resurser samt minskade
kassationer och därigenom minskad slöseri av cement, vatten och armering. Detta
uppnås genom att prototyper kan utformas på ett mer sparsamt sätt genom
tillverkning i mindre skala samt i plast istället för fullstora betongprodukter.
Samtidigt möjliggör resultatet av studien för en tydligare tidsplan samt en mer
strukturerad arbetsmetodik vilket exempelvis i praktiken kan innebära att essentiella

4 En moderator kan likställas med en frågeställare som har i uppgift att endast påverka diskussionen
om den avviker allt för långt ifrån frågeställningen
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leveranser skulle kunna utföras med en längre framförhållning vilket kan generera
mindre miljöpåverkan genom att tillverkningsutrustning kan levereras med ett mer
miljövänligt tillvägagångssätt. Studien innefattar även hantering och tolkning av den
problematik kring outsourcad 5 produktion till bland annat Kina, Portugal och
Finland som påvisats. Från dessa geografiska platser importeras produkter i granit.
Problemställningen består i att flertalet felbeställningar inträffat vilket påvisats vara
på grund av bristande kommunikation. Företagets påverkan består främst i
förlorade resurser i form av kapital och tid. Dessa förluster är relativt kortsiktiga
medan

mera

långsiktiga

förluster

som

förlorat

natur-material

och

extra

miljöpåverkan har inte tagits i beaktan vilket skulle kunna argumenteras vara ett
etiskt dilemma.

5 Outsourca innebär att överlåta en/flera processer till ett externt företag, ofta processer som inte är
direkt kopplade till företagets kärnuppgift
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3 Teoretisk ansats
Här följer ett avsnitt som behandlar teorier inom ramarna för projekt och processledning.
Värt att nämna är att dessa teorier innefattar generaliseringar och är abstrakta i dess natur
vilket medför att de ofta inte är direkt implementerbara när de ställs emot faktiska
problemställningar. Detta kan tolkas som ett tillkortakommande gällande dess användbarhet
men kan också medföra en högre frihetsgrad gällande det breda spektrum som teorierna är
utrustade att bemöta och stödja arbetet mot förbättringar (Weick, 1996).
Genom teori och dess implicita ansatts kan omvärlden tolkas och förklaras. I ett försök att nå
sanningen om naturen eller andra ting människan inte kan påverka. Teori observerar
verkligheten och är motsatsen till praktiska handlingar som i stället kan bestå av olika sociala
sammansättningar bland exempelvis två eller flera människor. Medan teknik innebär att
producera något med hjälp av någon eller någras hantverk, vilket i sin tur är en vacker
kombination av teori och praktiska handlingar (Corvellec, 2013).
Detta kapitel redovisar de teorier som ligger till grund för det här arbetet samt nyttjas för att
skräddarsy en direkt implementerbar arbetsmodell för S:t Eriks. För att lyckas är det av vikt
att erhålla en god och gemensam grundförståelse att utgå ifrån.

3.1 Definition av en produktutvecklingsprocess
En produktutvecklingsprocess kan beskrivas som en sekvens av steg som överför en
uppsättning input till en uppsättning output (Ulrich & Eppinger, 2007). En process
inom produktutveckling är en sekvens av steg eller aktiviteter som genomförs för att
förvandla en idé till verklighet. Generellt beskriver Ulrich och Eppinger
produktutvecklingsprocessen som sex olika faser enligt, Figur 1: Den generella PUprocessen (Ulrich & Eppinger, 2007).

Figur 1. Den generella PU-processen (Ulrich & Eppinger, 2007).
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Inom produktutveckling förekommer förenklat två arbetssätt som nyttjas för att
utforma arbetet med att förvandla idé till verklighet. Den ena är sekventiell och den
andra är integrerad produktutveckling (Lindahl, et.al 2006). Det traditionella
arbetssättet vid produktutveckling är den sekventiella där ingående uppgifter delas
upp mellan avdelningar som avlöser varandras deltagande i produktutvecklingen.
Se figur 2. På senare tid har det integrerade arbetssättet tagit mark då den i kort
minimerar risken att information faller mellan stolarna (Lindahl, et.al 2006).
3.1.1

Sekventiell produkutveckling

En sekventiell produktutvecklingsprocess är uppbyggd enligt figur 2, där de
ingående uppgifterna i produktutvecklingen struktureras som en serie av
handlingar där olika avdelningars deltagande avlöser varandra var efter produkten
tar form. (Lindahl, et.al 2006). En sekventiell produktutveckling innefattar för
processen hämmande faktorer som kan innebära fel och brister på produkten som
först uppmärksammas i utvecklingens senare skeden (Gopalakrishnan, 2015).

Figur 2. Sekventiell produktutveckling (Lindahl, et.al 2006).

Den främsta kritiken mot denna form av arbetssätt benämns som `Over the wall´
som synliggörs i figur 3. Vid de tidigare nämnde avlösningarna riskeras att
information tappas bort eller förbises (Lindahl, et.al 2006). Detta riskerar att
avgörande beslut tas på felaktiga grunder vilket därmed kan påverka utvecklingen
negativt.
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Figur 3. `Over the wall´ (Lindahl, et.al 2006).

3.1.2

Integrerad produktutveckling

Produktutveckling med ett integrerat arbetssätt bygger på parallella processer i
utvecklingsarbetet, vilket synliggörs i figur 4, där fördelar som en förkortad ledtid
kan erhållas. Fördelarna med detta arbetssätt är att det uppmuntrar samarbete och
kommunikation mellan medarbetena med olika expertisområden vilket främjar
synergieffekter inom utvecklingen. Detta arbetssätt började ta mark så sent som år
1976 och har sedan dess förfinats och dess tillämning spridits.

Figur 4. Integrerad produktutveckling (Lindahl, et.al 2006).

3.2 Forskningsläge
Genom åskådning av problemställningen ur ett mer generellt och teoretiskt
perspektiv kan följande teoretiskt förankrade begrepp lyftas och diskuteras. När en
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ny

produkt

ska

utvecklas

inom

en

tillverkandeindustri

behöver

många

ställningstaganden och beslut fattas innan denna slutligen är redo för lansering. Det
har genom forskning visat att denna process går att utföra på ett mer lönsamt och
resursbesparande tillvägagångsätt genom att man delar upp aktiviteterna i en
ordningsföljd som resulterar i att de risker det innebär att utveckla en ny produkt
utarbetas och elimineras i ett tidigt skede (Kagioglou, et al, 1999). Det anses idag
därför både lämpligt och lönsamt för flertalet tillverkande företag att implementera
och arbeta med en standardiserad produktvecklingsprocess. Fördelarna är många
och bland annat tid och resursbesparingar sägs höra till de absolut största. Dock
påvisar en studie inom ämnet att en implementering kräver både tid och resurser
som insats för att arbeta in förändringen i grunden, en uppoffring organisationen
måste vara medveten om och beredd att investera för att göra implementeringen
lyckosam (Connor, 1994). Med en överväldigande majoritet behandlar de studier och
artiklar

som

erhållits

under

litteratursökningen

inför

detta

arbete

hur

standardiserade produktutvecklingsprocesser fungerar och vilken problematik de är
ämnade att behandla. Däremot är det desto färre studier som i större omfattning
behandlar hur en standardiserad produktutvecklingsprocess kan föras in i en
organisation. En artikel som främst behandlar just implementeringsfasen beskriver
flertalet fallgropar som beaktas och således bör undvikas (Cooper, 2008). En vanlig
fallgrop som beskrivs är att Stage gate processen uppfattas och anses vara en
heltäckande process. Cooper betonar vikten vid att åskåda Stage gate som en process
som hela tiden behöver utvecklas och transformeras för att passa den nyttjande och
ofta förändrande organisationen. Stage gate är även öppen för inkluderande och
nyttjande av andra erkända och framgångsrika teorier som behandlar utveckling och
förbättring som helhet, likt Lean product development 6 och Six sigma 7 . De
sistnämnda teorierna, Lean och Six sigma sägs även bidra med likande egenskaper
och fördelar som Stage gate. Nämligen att minimera kostnader, minskat slöseri samt
erhålla en kortare "time-to-market" för nyutvecklade produkter (Nicoletti, 2014).

6Lean product development är en managementfilosofi som belyser vikten av ledarskap, lärande samt
en stark fokus på att minimera slöseri.
7Six sigma är en metod som är ämnad att nyttjas för att minimera variationer i en process och därmed
minska antalet kassationer.
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Cooper belyser vidare vikten av att det inom en organisation krävs att vederbörande
är öppen och mottaglig för en ständig förändring, att processen kontinuerligt
behöver spegla de förändringar som den nyttjande organisationen genomgår
(Cooper, 2008). Vidare beskriver en studie från år 2014 att organisationer inom
tillverkandeindustrier som använder sig utav en webbaserad utvecklingsprocess
minskar riskerna för att fel begås under utvecklingsprocessen. Det som främst tas i
beaktning i denna studie är att projekten om håller tider bättre, spar in på resurser
samt erhåller en kortare "time-to-market" för sina produkter (Songhua, 2014). Att
använda sig av en webbaserad mall eller process är något som blir allt vanligare runt
om

i

tillverkandeföretag

då

det

underlättar

samordningen

inom

produktutvecklingen genom att det ökar tillgängligheten för berörda parter inom
produktutvecklingen vilket därigenom också har en positivt inverkan i form av att
produktutvecklingen blir mer träffsäker (Songhua, 2014). Just att en produkts "time
to market" är ett viktigt mått gällande framtagning av nya produkter är något som
forskaren Gopalakrishnan också påvisar i en studie från år 2015. Studien belyser att
en sekventiell produktutveckling innefattar hämmande faktorer gällande en
produkts `time-to-market´8 och att nyttjandet av denna form av arbetsprocess vid
produktutveckling medföra stora risker i form av att fel kan uppkomma i ett allt för
sent skede av utvecklingsprocessen. Ett sådant fel blir ofta mycket kostsamt att
åtgärda och avhjälpa, Gopalakrishnan menar att det ibland inte ens är någon mening
att fortsätta processen överhuvudtaget eftersom felen på produkten blir för
omfattande och processen således tvingas avbrytas helt. Därav förespråkar studien
för en produktutvecklingsprocess som innefattar en omfattande förstudie och en hög
grad av tvärfunktionellt arbetande team för att därigenom motverka att misstag av
denna karaktär begås (Gopalakrishnan, 2015, Cooper & Edget, 2006).

I artikeln

Applying multiple perspectives to the design of a commercialization process skrivet
år 2008 behandlas

tvärfunktionell kommunikation ur ett kostnadsperspektiv.

Studien påvisar att kommunikation mellan intressenter involverade

vid

kommersialisering/utveckling av nya produkter bör prioriteras då det möjliggör för
en snabbare och mer träffsäker produktutveckling. De slutsatser som studien påvisar

8

Den tid det tar för en produkt idé att utvecklas från idé stadiet till lansering
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består av att det i är av vikt att rangordna problemställningar och frågeställningar
innan dessa portioneras ut/ distribueras ut till ingående parter för problemlösning
(Prebble,

2008).

Om

frågeställningen

är

komplex

och

berör

många

av

produktutvecklingens intressenter bör den prioriteras högt och därigenom
distribueras ut i en hög omfattning vilket författaren menar kräver tid och resurser
men att komplexiteten medför att en vid spridning av problemställningen bland
intressenter är befogat för att erhålla en grundlig och korrekt problemlösning.
Motsatsen till detta är då att enklare problemställningar inte bör tillåtas uppta
flertalet av produktutvecklingens ingående parter då det enligt författaren tar upp
för mycket tid vilket då också medför en onödig försening samt en onödig kostnad
(Prebble,

2008).

För

kommunikationsvägar

att
som

i

kort

sammanfatta

möjliggör

för

och

detta

så

innefattar

är

forum

och

tvärfunktionell

kommunikation eftersträvansvärt att erhålla men att det är minst lika viktigt att
använda dessa kanaler sparsamt genom en resursmedvetenhet och därigenom
undvika slöseri av resurser i form av både tid och pengar. Raul Chao (2014)
diskuterar kring vilka incitament en projektledare har inom en stage gate process
och vilken inverkan detta kan ha på produktutvecklingen som helhet. Diskussionen
förs kring de beslutsunderlag som projektledaren väljer att vidarebefordra uppåt i
en organisation, om projektledaren i sin roll som samordnare har ett incitament att
beskriva ett koncept eller en idé på ett mer eller mindre missvisande sätt. De
slutsatser som dras inom denna studie är att det kan vara riskfyllt att projektledaren
exempelvis har allt för mycket att vinna i form av pengar och ära gällande ett visst
projekt eller produkt alternativt allt för mycket att förlora. Att ett sådant incitament
skulle kunna vara en faktor som bidrar till att fel beslut fattas då projektledaren
framställer beslutsunderlaget i ett antingen negativt eller positivt ljus för att på ett
eller annat sätt uppnå någon form av egen vinning (Chao, 2014).
Forskaren Anans Gurumurthy påvisar att det finns ett glapp i forskningen gällande
vilken

produktutvecklingsstrategi/metod

som

lämpar

sig

bäst

för

olika

organisationer och företag. Att den individ som ansvarar för just denna
frågeställning och ställningstagande möts av flertalet olika metoder och strategier
som alla innefattar positiva egenskaper som snabbhet, tillförlitlighet och
kostnadsbesparande. Den slutsats som sedermera dras är att det val som görs ofta
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inte behöver vara fel oberoende av vilken metod eller strategi som slutligen väljs då
det i dessa managementteorier i mångt och mycket är möjligt att kombinera flera
utav dessa för att slutligen nå en produktutvecklingsprocess som förädlar ingående
resurser till ett resultat som är i linje med en organisations eller företags mål och
vision (Gurumurthy, 2012). En organisations mål är ofta att utvecklas, och ett allt
vanligare tillvägagångsätt att lyckas med detta är att bedriva en kontinuerlig
erfarenhetsåterföring i sina projekt. Att dra lärdom av sina redan utförda,
lyckosamma som missgynnande projekt har forskning visat vara den rätta vägen att
gå. Flera studier visar på att framtida beslutsfattanden sker med allt större säkerhet,
och man slipper därigenom begå onödiga snedsteg (Tsinopoulos, 2014).

En studie som behandlar införandet av en strukturerad produktutvecklingsprocess
där lean thinking är centralt. Lean thinking är ett begrepp som innefattar ett
kontinuerligt synsätt där målsättningen är att minimera all form av slöseri, det vill
säga aktiviteter som inte är värdeskapande. Studien består av en jämförelse mellan
företag som arbetar med denna form av tankesätt inom dess respektive
produktutveckling. En del av studiens resultat består i att de företag som upplever
att de inte lyckas med införandet har angivit att det till stor del beror på en bristande
kommunikation. Ett företag nämner specifikt att de saknar verktyg och hjälpmedel
för att kommunicera på ett tillfredställande sätt i kontexten produktutveckling
(Flores, 2012). Vikten av denna form av kommunikativa hjälpmedel är något som
Songhua betonar är viktigt för att er hålla en tidseffektivt produktutveckling som
håller uppsatta tidsramar vilket också ökar utvecklingens chans att resultera i en
lyckad lansering (Songhua, 2014).

3.2.1

Produktutvecklingsprocessens bidrag

Enligt Karl T. Ulrich och Steven D. Eppinger i verket Product design and
development skrivet år 2007 erhålls följande parametrar vid nyttjandet av en
standardiserad produktutvecklingsprocess.
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Koordination: En tydligt formulerad utvecklingsprocess fungerar som en
övergripande plan som tillför en tydlighet gällande deltagarnas definierade roll
inom produktutvecklingsprojektet. Detta gör det enklare för deltagarna genom att
de vet vad och när de förväntas leverera samt med vilka de behöver utbyta
information med.
Kvalitetssäkring:

En

vedertagen

utvecklingsprocess

främjar

ett

metodiskt

tillvägagångsätt som bidrar till att säkerställa resultatens kvalitet samt hantering av
risker. Detta uppnås genom bestämda checkpoints som produkten kommer att
passera.
Planering: Genom nyttjandet av checkpoints/grindar förenklas och tydliggörs
projektets framsteg, och hur väl tidsplanen hålls.
Arbetsledning: Att kontinuerligt bedöma projektets resultat kontra andra projekt
och investeringar blir lättare då utvecklingsprocessen innehåller tydliga mål, vilket
underlättar

för

arbetsledningar

att

snabbt

tyda

negativa

tendenser

och

problemområden. En dedikerad projektledare har visat sig vara det som främst
avgör om ett projekt kommer att bli lyckat eller inte. Forskning har påvisat att det är
den största anledningen till att en produkt, från idé till färdigställande kommer ut på
marknaden inom kortast möjliga tid (Smith, 1990). Utförda studier menar att rollen i
sig,

är

en

viktigare

framgångsfaktor

än

att

en

organisation

har

en

produktutvecklingsprocess överhuvudtaget (Griffin et al. 1996). Forskarna är även
fast beslutna att rollen bör vara en fristående funktion i företaget, eftersom att
arbetet bör innebära en såpass stor uppoffring när den utförs på korrekt vis, att
andra arbetsuppgifter blir lidande. En projektledare rekommenderas alltså att inte
åläggas med andra arbetsuppgifter än att endast driva olika projekt inom
organisationen.
Förbättringar: Dokumentationen av ett företags utvecklingsprocess kan vara till stor
nyttja för att identifiera potentiella förbättringar, vilket organisationen med fördel
kan dra nytta av i framtida projekt, och därigenom förhindra att misstag som
tidigare begåtts inträffar igen. Därför bör ett företag sträva efter att upprätthålla en
god erfarenhetsåterföring.
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3.3 Stage Gate - Vem, vad, hur och när?
I detta stycke redogörs det för hur en Stage gate-process kan utformas och samtidigt
belyses de fördelar som den kan medföra, detta stycke bygger i huvudsak på Cooper
och Edgets tolkning av verket `Stage-Gate® and the Critical Success Factors´ skrivet
år 2006. Modellen ämnar primärt eliminera de risker som är associerade med att ta
fram nya produkter. Detta uppnås inledningsvis genom att olika idéer presenteras
och granskas gentemot förutbestämd kravställning i olika som det kallas, ´grindar´.
En jury bestämmer sedan vilka förslag som ska fortlöpa i processen (Johannesson
et.al 2013). I de senare grindarna förfinas produkten vidare för att slutligen bli
producer- och säljbar. Modellen i olika utformningar är väl beprövad inom
tillverkningsindustrier (Cooper & Edget, 2006). Vidare främjar metodiken inom
Stage Gate för ett strukturerat, tydligt och preciserat förfarande genom att grindarna
fungerar som både avgränsningar och delmål. De steg som inkluderas mellan varje
grind ger upphov till en ny samansättning av arbetsuppgifter, vilka ska vara tydliga
samt resultera i en minskad risk för att viktiga steg inom utvecklingen förbises eller
senareläggs (Cooper & Edget, 2006). Huvudsyftet med att använda stage-gatemodeller är att upptäcka fel och brister tidigt i utvecklingsprocessen. Något som är
fördelaktigt då resursåtgången som krävs att förändra en produkt ökar exponentiellt
desto längre utvecklingsprocessen fortgått (Ansari & Bell, 1997). Se både figur 5 & 6
för närmare förklaring.
3.3.1

Framgångsfaktorer inom Stage Gate

Investera i förstudien: Metodiken inom Stage Gate lyfter fram vikten av att
förstudien utförs noggrant och med ett kundperspektiv i fokus. Detta påvisas som
extra viktigt då allt för många projekt går direkt från idéstadiet till utvecklingsstadiet
vilket markant ökar risken att både kundfokus och essentiella ekonomiska aspekter
förbises. (Cooper & Edget, 2006)
Kunden i fokus: Genom att utforma och bygga in kriterier i grindarna som är
fokuserade kring vad kunden vill ha ökar chansen att projektet resulterar i en lyckad
lansering. (Cooper & Edget, 2006)
Projektplan: Genom att tidigt kräva en tydlig projektplan över vad det är för
produkt, vilken nytta produkten skall levererar till kund, hur stort marknadsbehovet
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är, hur mycket produkten kannibaliserar på befintligt sortiment samt tydligt
definiera hur konkurrensläget är och slutligen krav på vilka attribut och egenskaper
produkten måste klara att leverera (Cooper & Edget, 2006).
Marknadsföring: Oavsett hur bra en produkt är så krävs en väl planerad och väl
utförd marknadsföring för att nyttja produktens fulla potential samt dess lukrativa
egenskaper (Cooper & Edget, 2006). Genom att tidigt i produktutvecklingen utforma
hur produkten bäst marknadsförs samt budgetera för den personal och det kapital
som krävs ökar möjligheterna för en lyckas produktlansering.
Beslutspunkter: Innefattar tydligt definierade tidpunkter inom produktutvecklingen
där

beslut

om

utvecklingen

skall

`Fortgå´,

`Pausas´

eller

`Stoppas´

tas.

Beslutsunderlaget för dessa punkter bör bara förutbestämda och tydligt mätbara.
Detta bidrar till att antalet nya produkter som når fram till lanseringsfasen minskar
samt att chanserna för de produkter som slutligen lanseras ökar.
Tvärfunktionella projektgrupper: Forma projektgrupper efter den kompetens som
krävs för varje steg ökar chanserna att projektet lyckas (Cooper & Edget, 2006). En
tydligt utnämnd projektledare som ansvarar för hela projektet från start av projekt
till lansering av produkt. Projektledarens roll består i stor utsträckning att fungera
som en länk mellan individerna som ingår i projektet samt arbeta proaktivt för att
säkerställa att projektet följer tidplanen.
Ledningens roll: Ledningens roll är central för en framgångsrik produktutveckling.
Ledningens

huvudsakliga

uppgift

är

att

skapa

förutsättningar

för

produktinnovation genom ett långsiktigt engagemang. Utveckla en vision, mål och
strategi för produktinnovation samt tillhandahålla de nödvändiga resurserna
(Cooper & Edget, 2006). Ledningens roll är inte att engagera sig i projekt på en dag
till dag basis, och inte heller att detaljstyra projekt på avstånd utan att vid behov
bistå med nödvändigt ledarskap, främst genom att tillhandahålla resurser samt
input gällande en bredare helhetsuppfattning. En av de viktigaste förutsättningarna
för att skapa och implementera en god och fungerande utvecklingsprocess på ett
företag är att ledningen investerar tillräckligt med resurser för att detta ska kunna
ske (Cooper, 1999). En mycket vanligt förekommande anledning till att projekt inte
lyckas är nämligen att organisationen i fråga inte investerat tillräckligt med resurser
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för att det ska fungera i längden. Vad som händer är att det görs små försök som inte
bär frukt eftersom de inte är tillräckligt underbyggda, vilket gör det mycket svårt
och nästintill omöjligt att implementera en ny arbetsprocess i en medelstor 9
organisation (Cooper, 1999).
3.3.2

Associerade risker inom Stage Gate

Stor del av den teori som detta arbete vilar på påvisar att nyttjandet av checkpoints
eller grindar är positivt och eliminera oklarheter samt minimerar risker associerade
med produktframtagning. Något som även bör lyftas är att det även finns farhågor
och risker associerade med detta förfarande. I en rapport skriven av två forskare,
(Reinertsen & Smith, 1997) nämns ett exempel där ett företag som tog bort dess
checkpoints i syfta att minimera företagets slöseri med tid då de upplevde att de
orsakade köbildning och därmed förseningar i dess utvecklingsprocess. Detta ansågs
bero på att checkpointsen användes för mycket som en beslutspunkt där gruppen
fick klartecken om de kunde fortgå inom utvecklingsprocessen. När då ett visst
arbete var slutfört inför en checkpoint blev projektet satt i vänteläge då de var
tvungna att vänta på att produktrådet granskade de framsteg som utförts för att
sedan ge ett godkännande och klartecken för fortsätt utveckling (Reinertsen &
Smith, 1997). Vidare påvisar samma forskare i en tidigare rapport att
produktframtagning i grunden är en serie av problem som skall lösas. Att
framstegen är direkt beroende av hur fort arbetsgruppen löser dessa problem vilket i
sin tur beror på hur väl sammansatt och fungerande gruppen är. I och med detta
dras slutsatsen att varje gång en projektgrupp behöver gå "utanför sig själv" för att få
input eller att ett beslut skall fattas uppstår en försening i arbetet. Hur lång
förseningen blir beror på hur långt bort beslutsfattaren befinner sig både
organisationellt och geografiskt vilket belyses i följande citat:
"Everytime the team has to go outside of itself to obtain a decision additional delay is
inccured. The farther it has to go, geographically or organizationally, the greater the delay is
likely to be” (Reinertsen & Smith, s. 13. 1992).

9

Definitionen av ett medelstort företag benämns inom denna studie, i antal anställda som mått ca 300-600 st
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3.4 En standardiserad produktutvecklingsprocess
Att det är viktigt att allt blir rätt från början kan uppfattas som en självklarhet. Att
följa en standardiserad produktutvecklingsprocess ger upphov till ökade möjligheter
för ständiga förbättringar. Även möjligheterna att erhålla en tydlig dokumentation
över vad som utförts samt av vem eller vilka förekommer löpande under
produktutvecklingens gång möjliggörs en konstant utveckling hos både individen
och organisationen i helhet. Genom konkret återkoppling och feedback i form av
systematiserad erfarenhetsåterföring ges tillfälle och möjlighet för en ständig
förbättring vilket minskar risken att samma problematik uppstår återkommande
(Kagioglou et.al 1999).
Att utveckla en produkt är en kostsam process som ofta kräver stora resurser i form
av tid, pengar och personalstyrka. Därför är det extra viktigt att i ett tidigt skede
upptäcker eventuella oklarheter eller fel med exempelvis produktdesignen eller
något annat som kan bli kostsam längre fram i processen. Anledningen till detta är
att ett fel kring en ny produkt kostar mer att åtgärda ju längre produkten har fortgått
inom utvecklingsprocessen (Johannesson et.al 2013). Se figur 5 & 6. Denna
kostnadsaspekt är en av anledningarna till att det är rekommenderat att använda sig
av en systematiserad metod för att lösa problem rörande produktutveckling. Genom
att bryta ner arbetet ytterligare kan många fördelar med en systematiserad process
tydliggöras. Det hjälper projektets ingående parter att fokusera på rätt problem samt
främja utveckling i form av samarbete i utvecklingsteam. Det tydliggör även
beslutsprocessen genom att ge stöd via exempelvis checklistor vilket leder till att
viktiga moment inte missas i processen samt förenklar arbetet med dokumentering
av utfört arbete. (Johannesson et.al, 2013). För en person som kommer in senare i
arbetsprocessen är det betydligt lättare sätta sig in i berört område om utförlig
dokumentation av vad som tidigare gjorts finns att tillgå.
Det

finns

även

vissa

motargument

till

att

arbeta

i

en

systematiserad

produktutvecklingsprocess, här följer några som Johannesson berör i verket
Produktutveckling Effektiva metoder för konstruktion och design skrivet år 2013.
Arbetet tenderar bli mer styrt vilket skulle kunna hämma den kreativa processen hos
individen. Kravet på administration och dokumentation ökar, likaså ökar även tiden
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som nu måste läggas på förberedande moment i processen. Att man istället för att
arbeta mot ett lösningsfokuserat arbetssätt, jobbar man mot en problemfokusering
vilket kan anses vara ett ovant angreppssätt för de inblandade. Sammantaget väger
ändå fördelarna i slutändan tyngst för att arbeta i en systematiserad process vid
produktutveckling (Johannesson et.al, 2013).
Grundtanken med att en procentuellt hög allokering av arbetstimmar bör utföras
tidigt i produktutvecklingen består i att eventuella problem ska upptäckas i tid och
snabbast möjligt kunna åtgärdas. I slutändan skulle detta kunna ge frukt när färre
sent upptäckta korrigeringar behöver utföras i processen vilket därmed minskar
åtgärdernas respektive kostnad och därmed även den totala utvecklingskostnaden
(Ulrich & Eppinger, 2007).
Figur

5

redovisar

hur

produktutvecklingsprojekt

kostnaden
exponentiellt

för
ökar,

att

förändra

medan

även

något

i

möjligheten

ett
att

genomföra en förändring minskar när projekttiden fortlöper vartefter aktiviteter
slutförs.

Figur 5. Möjligheten att ändra något i ett projekt med hänsyn till kostnad och tid (Smith, 1999).

Med hänvisning till figur 5 som tydliggör hur kostnaden för ett utvecklingsprojekt
ökar exponentiellt är det viktigt att det styrande organet inom en organisation
kontinuerligt kontrollerar ett utvecklingsprojekts fortskridande. (Lindahl, et.al 2006).
För att ytterligare förtydliga argumentet med en produkts utvecklingskostnad
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kontra möjligheten att förändra denna under själva utvecklingsprocessen kan figur 5
utvecklas och stödjas, se figur 6. Här redovisas ett begrepp som kallas för
konstruktionsparadoxen, vilken vidare innebär:
”När möjligheten till förändring är som störst är kunskapen om hur produkten kommer att se
ut som minst. I takt med att kunskapen om produkten växer minskar möjligheterna att kunna
göra förbättringar.” (Lindahl, et al, .s.15. 2006).

Figur 6. Konstruktionsparadoxen (Lindahl, et.al 2006).

I en artikel som behandlar fallgropar vid implementering av en standardiserad
produktutvecklingsprocess nämns just bristen på resurser och åtagande från det
styrande organet som en betydande felkälla (Cooper, 2008). Artikeln påvisar att
organisationer som arbetar med denna form av implementering utför kontinuerliga
kontroller i ämnet, vilket är nästintill givet. Däremot brister finansieringen av
utvecklingsprojektets exponentiellt ökande kostnader, vilket betyder att projektet
godkänns för vidare utveckling men att de extra resurser som krävs inte inkluderas
alternativt inte är tillräckligt omfattande (Cooper, 2008).
3.4.1
En

Produktens `time-to-market´
produkts

`time-to-market´

är

ett

ofta

diskuterat

begrepp

inom

tillverkandeindustrier och produktframtagning. Där vikten av att få ut sina
nyutvecklade artiklar på marknaden i rätt tid är det väsentliga. Hela
utvecklingsprocessen skulle kunna liknas vid en dragkamp där i huvudsak fyra
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aspekter står i fokus för processens och projektets fortskridning. Dessa är
lanseringsdatum, produktkostnad, produktprestanda samt utvecklingskostnad, se
figur 7.

Figur 7. De fyra parametrar som påverkar en produkts `time-to-market´ (Smith, 1999).

Posterna är direkt beroende av varandra genom att exempelvis en produkts
lanseringsdatum drar ut på tiden, skjuter även den totala produktkostnaden i höjden
för var tidsenhet förseningen är aktuell. Eftersom ytterligare utvecklingskostnader
som antal arbetande timmar och dylikt därigenom tillkommer. Till exempel kräver
en högre prestanda hos den färdiga produkten en högre utvecklingskostnad för att
möjliggöra den exempelvis tekniska förbättringen som efterfrågas, vidare skulle
detta även kunna påverka den totala produktkostnaden (Smith, 1999). Det är därför
av stor vikt att bära med sig dessa aspekter genom en utvecklingsprocess, eftersom
dessa kan hjälpa till att motivera vissa kritiska beslut och eventuella förändringar
under projektets gång. Förståelsen för att parametrarna hänger samman kan således
förbättra en ny produkts möjligheter på marknaden.
3.4.2

Konceptutveckling

En grundläggande motivering till varför det är lönsamt att investera i
konceptutveckling är att det är billigare att omarbeta en tilltänk produkt i
konceptstadiet än vad det är senare i utvecklingskedjan. Genom konceptutveckling
möjliggörs

även

en

bättre

förståelse

för

produkten

samt

dess

tilltänka
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användningsområden (Ulrich & Eppinger, 2007). Även möjligheten att inkludera
kunden i utvecklingen ökar markant.

3.5 SWOT-Analys
SWOT-analys står för Strength, weaknesses, opportunities and threats. Detta
analysverktyg nyttjas för att erhålla en strategisk översyn gällande ett företags/ en
organisations ställnings gentemot marknaden. I analys-avsnittet används en SWOTanalys för att på ett tydligt sätt klargöra för de styrkor, svagheter som S:t Eriks
besitter internt. Samt de möjligheter och hot de står inför externt gällande
produktutveckling. Vidare används SWOT-analysen för att redovisa utförd
nulägesanalys i kombination med förslag på hur företaget kan motverka de hot som
studien påvisat samt förslag på hur företaget skulle kunna nyttja de möjligheter som
påvisats.

3.6 Hur teorierna kommer att användas i analysen
Processen som influerat en stor del av studiens utförande och resultat är Stage gate.
Huvudsyftet med Stage gate är att förutse och minimera risker associerade med att
utveckla och lansera nya produkter i ett allt mer konkurrensutsatt marknadsklimat. I
analysavsnittet

lyfts

förändringar

som

kan

leda

till

förbättringar

inom

produktutveckling. Dessa diskuteras i kontext med hur företaget som ingår i
fallstudien kan nyttja dessa utifrån dess specifika styrkor och svagheter samt vilka
begränsningar som finns i den industriella omvärld företaget befinner sig i. För att
förstå uppkommen problematik och samtidigt stödja de förbättringsförslag som
presenteras i resultatet kommer dessa verktyg/teorier att användas. Dessa
teorier/verktyg kommer även att vara en del av resultatet. Analysen är också stödd
mot det forskningsläge som råder inom för studien valt ämnesområde.
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4 Empiri
I följande kapitel kommer det empiriska materialet som insamlats inledningsvis beskrivas
genom en sammanfattning, därefter genom etnografi för att avslutas genom en tematisering
spridd över utförd benchmarking, observations-, intervjustudien samt fokusgruppen.

4.1 Sammanfattning av nulägesproblematik
Problematiken som uppdragsgivaren upplevt gällande hur produktutvecklingen
utförs

i

nuläget

har

inte

spridit

sig

till

den

producerande

enheten.

Observationsstudien påvisar ett motsatsförhållande genom att de individer som
deltagit och arbetar inom produktionen är huvudsakligen positivt inställda till
införandet/utvecklandet

av

nya

produkter

och

säger

sig

uppleva

produktutvecklingen som något spännande och lärorikt. Ett återkommande problem
som författarna valt att tematisera är vem det är som initierar ett produktutvecklings
projekt. Svaren som delgivits på denna frågeställning har i de absolut flesta fallen
uttryckts med någon form av osäkerhet och försiktighet. Svaren har pendlat mellan
två olika individer alternativt att respondenten svarat vet ej eller pass. Med någon
form av samklang har respondenterna självmant valt att diskutera kring
ansvarsområden, även där med någon form av konsensus i att ansvarsområdena
ofta är lösa, svajande eller uttryckt en avsaknad av en eller flera problemägare. Studien
har också uppmärksammat att det från flera håll upplevts som att företaget behöver
arbeta mer kund-inriktat vid produktutveckling än man gjort tidigare. För att
därigenom på sikt undvika att produkter utvecklas som inte genererar tillräcklig
lönsamhet. Erfarenhetsåterföring från genomförda projekt har också lyst med sin
frånvaro och behöver bli bättre för att kunna utveckla organisationen. Vidare
upplevs även svårigheter när det gäller att komma i kontakt med inblandade
personer i ett utvecklingsprojekt. Detta uttrycks bero på att många har
produktutvecklingen som en bisyssla mer än som en huvuduppgift. Intervjustudien
har också resulterat i diverse deadlines för viktiga händelser som behöver ske inom
utsatta tider för att lansering av en ny produkt skall kunna ske i tid. Dessa hålltider
har respondenterna påvisat vara av extra vikt och att det ofta är på grund av att
dessa hålltider ignoreras helt alternativt förbises som produktutvecklingen historiskt
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har inneburit en hög belastning och att den förknippats med stress genom
återkommande förseningar vid bland annat lansering av utvecklad produkt.

4.2 Etnografisk beskrivning av S:t Eriks produktion
Observationen inleddes vid en av förtagets äldsta maskiner som är byggd redan på
70-talet. Den kallas för MAC-maskinen och tillverkar bland annat trottoarsten och
är uppdelad i flera steg genom hela processen för produkten. Från att en nyoljad
form skickas ut till att den färdiga stenen i sista änden placeras på pall för slutlig
leverans via lagret till kund.
Här mötte vi en mycket engagerad ung man som visade oss runt och förklarade
detaljerat kring alla processens olika steg. Han berättade att det bara var han och en
anställd till på hela förteget som hade full kompetens att köra maskinen, varför han
alltid fick jobba över för att få skiften att smälta samman med andra operatören så
gott det går. Något som självfallet ökar riskerna för oönskade driftstopp i
produktionen. Han hade mycket bra saker att säga om förtaget, bland annat att han
var nöjd med lönebilden och gillade sitt jobb, "kanske mest när det krånglar egentligen,
då får man tänka till lite kring hur det uppkomna problemet ska lösas". För problem blir
det på en maskin som varit aktiv sedan 70-talet. Samma sak gällde när det kommer
till nya produkter, vilka likaså ansågs roligt och utmanande. Däremot upplevde en
operatör att företaget var dåliga på att uppmuntra inställningen om att arbetarna likt
honom själv vill utvecklas i sin arbetsroll. "Jag vill jättegärna lära mig att köra den
maskinen där borta, men det går ju inte eftersom jag är den enda på detta skiftet som kan köra
denna". Då denna maskin läcker hydraulolja samt att arbetet ofta innebär direkt
kontakt både med den färska betongen och tjära blir arbetskläderna så smutsiga att
de inte går att tvätta.
En annan maskin besöktes benämns som `Klippen´, som handhas av en mycket
insatt och duktig operatör. Klippen ingår i en lång kedja av maskiner där
produkterna kontinuerligt passerar igenom i flödet. Den användes den för att klippa
upp murblock och därigenom uppnå en oregelbunden och rå yta, jämförelsevis med
hur en slät gjutning kan se ut. Det finns olika typer av knivar som kan nyttjas till
detta verktyg, en kallas för `chrunsh´ och ger den färdiga stenen någon rundade
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kanter. Operatörerna uttryckte någon form av ett missnöje kring informationsflödet i
fabriken, uppifrån ledningen och ut på verkstadsgolvet. "Vi får inte reda på tillräckligt
med information" ansåg en operatör. När det är vintertid och kallt ute på lagergården
fryser murblocken samman och innebär problem när de ska in och klippas. Den
robot som lyfter stenarna var nära på att gå sönder när den trodde att den skulle
lyfta upp ett block som vanligt, dock hade flera frusit samman resulterade i att
viktbelastningen för roboten mångdubblades. Det gick dock bra denna gång,
eftersom den bara tappade blocken rakt ner innan någon skada var skedd. Något
som nu åtgärdas med att stenarna ställs in för tining cirka ett dygn före de ska
bearbetas.
Under en del av observationsstudien fick vi uppleva ett driftstopp i produktionen.
Stoppet inträffade när vi skulle besöka en maskin som tillverkar marksten och kallas
KVM. Ett driftstopp innebär kort och gott att produktionen av någon anledning inte
kan fortlöpa som vanligt under en obestämd tid. Idag var problemet uppe i
blandstationen, som förser hela fabrikens maskiner med färsk betong. "Det händer
emallanåt, inte alls ofta", försäkrade en operatör. Även här upplevde personalen att
nya produkter inte sker så ofta, men att det är roligt när det väl händer. "Det blir ju
en inkörstid vid nya produkter, den är kul, då får man testa sig fram till exempelvis nya
inställningar och så vidare" menade en annan operatör.
Ett ämne vi reagerade över och som ofta nämns i konversationer är det faktum att
Nordform (företaget S:t Eriks slogs samman med) i operatörsmun fortfarande
benämns nästan som ett annat företag än idag, trots att de på pappret slogs samman
för flera år sedan. "Men det är ju nere på Nordform" sa en operatör vilket är ett vanligt
utryck när det refereras till andra fabriker landet än där informanterna själv arbetar.
4.3

Tematisk presentation av empirin

Författarna har valt att tematisera insamlad empirisk data för att erhålla en
sammanhängande presentation över de större frågeställningar som diskuteras oberoende av
vilken insamlingsmetod som använts för att erhålla informationen.
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4.3.1

Produktutvecklingsmetodik

En återkommande aspekt som ofta lyftes upp av respondenten i nästintill alla
intervjuer var om en avsaknad kring struktur vid produktutvecklingen inom
företaget. Det nämns att produkterna som utvecklas idag inte nödvändigtvis
passerar en förutbestämd ordningsföljd av aktiviteter eftersom det inte förekommer
några egentliga ramar för just utvecklingsprocesser. "Det är strategiskt viktigt att vara
kompletta", svarar försäljningschefen för Infra på frågan om varför en specifik modell
att arbeta efter skulle vara eftersträvansvärt. När det inte finns någon riskutredande
process ökar självfallet riskerna för att produkter som är "nice to have" tas fram
istället för "need to have" - Controller. Detta skulle i längden kunna innebära onödiga
merkostnader och arbete. Historiskt har allt för många produkter forcerats fram
vilket leder till att fler fel och brister uppmärksammas för sent vilket därmed innebär
en stor kostnad i onödan. En Betongtekniker menade att "Bristfällig styrning
förekommer, allt är idag helt enkelt för dåligt uppstyrt". En process som systematiskt
behandlar uppkommen problematik saknas således idag.
Majoriteten av de tillfrågade i studien anser att någon typ av checklista skulle rent
praktiskt underlätta arbetet med att utveckla en ny produkt. När den nya produkten
tagit sig hela vägen till produktion skulle de gärna se ett färdigt recept, där allt kring
produkten finns dokumenterat i form av brickor, formar, höjder, ritningar, lägen på
plattor osv. Även frågan om ansvar var ofta förekommande, dvs vem som är
ansvarig för vad vid utvecklingen. Många respondenter gav olika svar på frågan,
vissa namn är mer frekvent förekommande än andra, dock är oklarheten kring
svaren den kvarvarande känslan efteråt. Ansvarsområden i stort kring ämnet är
något som verkar saknas och ofta tillfaller ansvaret till den som kommer på att en ny
produkt-idé och får således även huvudansvaret att driva utvecklingen. En fråga
som respondenterna val att lyfta är avsaknaden av resurser för att utveckla eller
starta nya produktutvecklingsprojekt. Några av respondenterna upplever att
svårigheterna med att just avsätta resurser beror på att det inte finns någon specifik
process att avsätta dessa till. I praktiken innebär detta att det i nuläget inte finns
dedicerade resurser främst i form av tid till just produktutvecklingsprojekt för att
var och en har egna arbetsuppgifter som de prioriterar högre än ett nytt projekt de
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inte från början anställts för eller ombetts att driva, vilket resulterar i en lägre
prioriteringsgrad av naturliga skäl.
4.3.2

Initiativtagare till nyheter

Vem som initierar ett nytt utvecklingsprojekt är inte förbestämt. Ibland kan det vara
en idé som kommer hela vägen ifrån en kund, dock startas de oftast av någon på
säljavdelningen. Där en säljare kan ha fått en ny idé alternativt sett något liknande
hos en kund eller ibland också konkurrenter. Den mesta av inspirationen och även
ofta rent av modellen till nya produkter hämtas söderifrån, då i huvudsak från
Tyskland. Det är heller inte så många som vet vem som initierar en ny
produktutveckling eller vem som ansvara för att det ska drivas på framåt. De namn
som nämnts var Staffan Gudin och Jörgen Bergengrip. Båda personerna benämns
som mycket kunnig inom ämnet men också att de inte har tillräckligt med tid då de
har tillräckligt att göra med deras andra arbetsuppgifter.
Historiskt så är har det varit något med lång erfarenhet inom företaget som startar
upp ett nytt utvecklingsprojekt utifrån en egen produkt-idé och sedan drivet dem på
mer eller mindre egen hand. Vid en intervju med en anställd som sitter med i
företagsledningen och ansvarar för produktutveckling beskrivs målbilden enligt
följande, "Det ska helst börja med att en säljare snappar upp något och för sin ide vidare till
produktrådet"- Controller. Flertalet respondenter nämner en instans som kallas för
just produktrådet, dock är det högst oklart vad dessa egentligen har för
arbetsuppgifter eller vilka personer ett eventuellt råd skulle bestå av. Här har många
olika namn redovisats och respondenterna verkar inte ha någon egentlig klarhet i
vad rådet egentligen har för arbetsuppgifter eller vilka personer ett sådant
innehåller. Ett tecken på ovissheten kring produktrådets vara eller icke vara är att en
av de tillfrågade respondenterna som arbetar som produktionstekniker på frågan
utbrast, "produktrådet var bra, det skulle jag vilja ha tillbaka". Likaså menade
divisionschefen för markavdelningen att "Produktsamrådet lades ned för några år sedan,
nu saknas resurser för att dra igång ett igen".
Empirin har påvisat att ett produktråd eftersträvansvärt att ha samt att det bör bestå
av personer inom företaget som både har mandat att bestämma och kunskapen att
bedöma vad som är bra för företaget samt att driva utvecklingen framåt över lång
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sikt. Detta behöver nödvändigtvis inte vara VD:n eller andra högt uppsatta personer
inom koncernen som kanske inte har tillräckligt med tid att ägna åt
produktutveckling, vilken därmed kan påverka produktutvecklingen mer negativt
än positivt.
4.3.3

Nya produkter

Hur många nya produkter som lanseras per år är väldigt olika och därför svårt att
fastslå någon egentlig siffra. Skulle ett snitt på insamlad information göras hamnar
ett sådant på ungefär 2-3 stycken nya produkter per år. Dock med relativt stor
variation. När exempelvis en ny mur utvecklas kan det automatiskt tillkomma flera
produkter, såsom hörnblock10, krön11 etc vilket också försvårar en uppskattning
kring ett specifikt antal utvecklade produkter per år.
4.3.4

Kundbehov

Ett allt för lågt fokus gentemot kund har från flera instanser uttalats som en
bidragande faktor till att arbetet inom produktutveckling inte fungerat. En kund
orienterad produktutveckling uttrycks som absolut nödvändigt för att säkerställa
produktens utformning speglar marknadsbehovet. För att lyckas med detta anser
divisionschefen över markprodukter att utvalda säljare behöver ingå i en större roll
inom utvecklingsarbetet. I praktiken skulle detta fungera genom att säljaren påvisar
ett marknadsbehov direkt utifrån kundönskemål och därefter lyfter detta till
respektive områdes säljchef. Om säljchefen anser att behovet som påvisats är
tillräckligt

stort

har

säljchefen

då

befogenhet

att

initiera

ett

produktutvecklingsprojekt med den säljare som initierade behovet som projekt
ägare och i viss mån även som projektledare.
När diskussionen förs närmare hur utvecklingsarbetet bör gå till nämns samarbetet
mellan säljavdelningen och produktionsavdelningen som extra viktigt. De skillnader
som påvisats gäller främst när respektive avdelning skall involveras. En del av
respondenterna anser att säljavdelningen skall sköta utformning av produkten och
att produktionen skall kopplas in i ett senare skede. Detta stöds med argumentet att

10
11

Den del av en mur som läggs vid synliga kanter för att göra muren mer estetiskt tilltalande.
Den del som fungerar som tak/lock på en mur.
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det är säljavdelningen och inte produktionsavdelningen som har insikt i vad kunden
efterfrågar. En del respondenter anser också motsatsen, att det är produktionen som
vet hur produkten bör tillverkas och att en hel del simpla och kostsamma misstag
kan undvikas i ett tidigt skede.
Under en intervju med säljchefen på markavdelningen i Staffanstorp som tidigare
varit mycket involverad i produktframtagningen diskuterades fritt kring hur en
kundfokuserad produktutveckling på bästa sätt kan uppnås. Konsensus från denna
intervju var att kommunikation mellan såväl säljavdelningen och kund samt mellan
säljavdelningen och produktionen lätt blir oklar samt att onödiga misstag på grund
av missförstånd lätt uppstår. För att lösa detta hade respondenter nyttjat prototyper
för att säkerställa att kunden får en högre möjlighet att förstå och därefter förmågan
att konstruktivt påverka utformningen av produkten för att bättre uppfylla kundens
behov. För att tillverka prototypen skapades enkla skisser förhand på papper för att
sedan outsourca 12 tillverkningen till en händig möbelsnickare som tillverkade
prototyp av produkten i plywood. Prototypen kunde då nyttjas genom att alla
inblandade parter däribland även kunden fick möjlighet att inspektera produkten
vilket gjorde det lättare att förstå hur produkten var tänkt att utformas och därmed
även lättare att påverka i ett tidigt skede, vilket respondenten uppger var både
kostnadseffektivt och tidsbesparande samt underlättade kommunikationen mellan
produktens intressenter. Vidare sade en säljare, "Idag förstår inte ens alla kunder en
enkel 2D-ritning, en fysisk prototyp hade därför varit ett bra sätt att demonstrera en
produkt"
4.3.5

Kommunikation och samarbete

Respondenterna utrycker med fullständig konsensus att samarbetet mellan
säljavdelningen och produktionen behöver bli bättre. I praktiken synliggörs
problematiken mellan avdelningarna genom att produktionen uttrycker att de
känner att de blir påtvingade att utföra testkörningar och provbatcher13 vilket de

Outscorca, överlåta en/flera process till ett externt företag, ofta processer som inte är direkt
kopplade till företagets kärnuppgift
13 Provbatch, man tillverkar ett mindre antal produkter för att se att allt fungerar som förväntat.
12
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uttrycker stör flödet inom produktionen genom långa ställtider. Några respondenter
uppger även att de redan innan testerna utförts vet att det inte kommer att fungera
men känner sig ändå manade att utföra testerna då de känner sig uppgivna. "Det är
iallafall ingen som lyssnar på oss" menade en operatör.
Alla respondenter som deltagit i studien har nämnt en eller flera produkter som inte
levererat vad de lovat och att de på något sätt är kopplat till samarbetssvårigheter.
Några av dessa exempel som delgivits är bland annat en produkt som gick genom
hela utvecklingskedjan fram till att en provbatch producerades. Efter att
provbatchen utförts insågs de faktum att det inte går att lagerhålla produkten på
EU–pall, då det inte gick att stapla dessa på höjden. Respondenten anser att detta
misstag skedde på grund av att samarbetet fallerade och att produktionen
därigenom inte var tillräckligt involverad i utformningen av produkten. Ett annat
exempel som nämnts av tre respondenter gäller tidshållning samt utlovade
leveransdatum. I dessa exempel som nämnts har utvecklingsarbetet dragit ut på
tiden vilket resulterat i missnöjda kunder som hör av sig till respektive säljare.
Problematiken uppstår då i att säljaren inte längre eller aldrig är/varit involverad i
utvecklingen och att det är produktionen som "håller i bollen" menade säljaren, och
att produktionen således har ansvaret för att produkten levereras i tid. Samtidigt ger
detta upphov till att kunden känner ett ännu högre missnöje genom att respektive
säljare inte givit tillräckligt med information i form av att ge kunden ett senare
leveransdatum eller en orsak till varför produkten inte levererats i tid. För att lösa
detta

har

säljarna

möjlighet

att

skicka

ett

förbättringsformulär

till

produktionsavdelningen och då få en förklaring till varför produkten inte levererats
i tid och vilka aktiviteter som görs för att detta skall åtgärdas och även helst
undvikas i framtiden. Respondenten uppger att detta system är icke fungerande då
de svar som kommer returneras alternativt består i ett fåtal meningar som säger att
produkten är försenad. Dock så uteblir ofta en förklaring till varför den är försenad
vilket gör det svårt för säljarna att ge kunden ett tydligt besked och därigenom
lindra kundens missnöje. Varför förbättringsformuläret inte besvaras korrekt är
ovisst och respondenten uppger att det kan vara möjligt att produktionsavdelningen
inte vet den bakomliggande anledningen och därmed inte kan besvara
frågeställningen.
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4.3.6

Tidspassning

När diskussionen leds in mot tidigare projekt så har alla respondenterna angivit
minst ett utvecklingsprojekt av något slag som inte nått sin fulla potential. Den
främsta anledningen till detta upplevs vara att projekten drar ut på tiden.
Fortsättningsvis upplevs problemen med tidshållningen bero på bristande
kommunikation mellan säljavdelningen och produktionen. För att tydliggöra detta
har diskussionen styrts in mot mer specifika tidpunkter eller deadlines som missats.
Då några uppstyrda deadlines inte funnits eller varit dokumenterade tidigare har
det varit ett tämligen svårt ämnesområde att diskutera.
4.3.7

Informationstillgänglighet

Det har även uppdagats att det upplevs som krångligt och tidkrävande att hålla sig
uppdaterad gällande pågående aktiviteter inom ett projekt. Att personligen leta rätt
alternativt ringa den som man tror är ansvarig är tidsödande samtidigt som det inte
alltid är lätt att finna rätt person att prata med då en tydlig ansvarsstruktur inte
upplevs som existerande. Inom produktutveckling, även likt andra projekt har
respondenterna upplevt att det är svårt att finna den information som är
dokumenterad. Detta beror främst på att informationen sprids via enstaka personer i
form av mailkontakt, alternativt att det är dokumenterat i pappersform vilket
avsevärt försvårar möjligheterna för en utomstående avdelning att få tag på
materialet och har således en negativ inverkan på den tvärfunktionella
kommunikationen mellan involverade parter och avdelningar
4.3.8

Deadlines

Respondenterna har i överväldigande konsensus uppgett att arbetsprocessen inom
produktutvecklingen behöver struktureras, det mest konkreta och direkta sättet att
uppnå detta har angivits vara nyttjandet av tydliga deadlines. Respondenterna har
först och främst angett deadlines för de processer som de tidigare varit delaktiga
inom, men även haft en viss möjlighet att tycka till om övriga processer inom
utvecklingen.
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De deadlines empirin har fastställt är:
•
För

Initiering av projekt - April
att

det

skall

vara

rimligt

att

hinna

med

inkluderade

faser

i

produktutvecklingen är det av vikt att projektet initieras i april.
•

Kravspecifikation färdigställd – April

För att i ett tidigt skede kontrollera viktiga beslutspunkter samt sammanställa
nödvändig information gällande hur produkten skall utformas för att möta
påvisade marknadskrav.
•

Produktionskapacitet - April

Då produktionsfördelningen mellan geografiska platser, tillverkningslinor samt
beslut om outsourcing sätts övergripande för hela året i April är det
rekommenderat att nya produkter och dess eventuella tillverkning bör finnas i
åtanke. Exempelvis vart den tilltänka produkten skall produceras, i vilken
tillverkningslinje och om det med gällande maskinparksallokering är möjligt att
producera produkten.

•

Val av leverantör samt leveransavtal påskrivna - Juni

Råmaterial likt ballast, cement och pigment
•

Formritning färdigställd - Juni

Innan

beställning

av

form

bör

ritningen

granskas

tillsammans

med

formtillverkaren. Viktigt är att formritningen endast är färdigställd efter att
formtillverkarens samtycke erhållits.
•

Beställning av form - Juni

Leveranstiden för en gjutform är i normalfallet ca 3 månader, det finns undantag
då individuella säljare aktivt påskyndat processen men kan ej anses som en
standardiserad rutin. Viktigt att tänka på är att det är semestertider under denna
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period, vilket avsevärt förlänger formleverantörernas leveranstid. För att
säkerställa att leveransen sker i tid är det således starkt rekommenderat att
beställning sker redan i juni.
•

Gjutform levererad till vald tillverkningsenhet - November

Gjutformen för vara på plats vid valt tillverkningsenhet senast första november.
•

Nötnings- och hållfasthetsprov

Dessa prover är relativt simpla att genomföra och utförs under en kort
tidsperiod.
•

Start av frysprov - November

Frysprovet tar enligt praxis 3 månader att genomföra och är ett måste för att
tillåtas sälja betongprodukter kommersiellt. Enligt en betongtekniker på S:t Eriks
har frysprovet har en hög tillförlitlighet och en stor del av provresultatet är
relativt säkerställda redan innan provet utförts alternativt att resultatet blir
konfirmerat redan efter 21 dygn. På S:t Eriks anläggning i Staffanstorp har de
tillgång till ett internt laboratorium vilket medför fördelar som snabbare
hantering, möjlighet till en kontinuerlig avläsning av mätvärden samt
kostnadsfördelar. Genom att starta frysprovet när produkten endast härdat i 7
dygn (istället för 28 dygn) och läsa av provet preliminärt efter 14 dygn (istället
för cirka 60 dygn) är det möjligt att säkerställa att produkten är innanför de
bestämda toleransnivåerna. Genom att göra på detta sätt möjliggörs det att en
nollserie14 kan tillverkas parallellt med frysprovningen, vilket innebär en total
tidsbesparing på runt 2 månader. Detta gäller för produkter med relativt
välkända recept det vill säga så länge recepten inte består av någon radikalt ny
sammansättning, vilket enligt respondenterna är väldigt ovanligt. Då S:t Eriks
arbetar med att investera i ett nytt och internt laboratorium i Uppsala kan de
tidigare nämnda fördelar bli applicerbara även där.
•

14

Nollserie - Januari

Tillverkningen av en specifik produkt testas i ett större parti/serie
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Test av serietillverkningen behöver vara utfört och godkänt innan första januari
för att säkerställa att lagernivån är tillräckligt hög vid start av årets försäljning.
•

Marknadsföring - Januari

Intern

marknadsföring

är

rekommenderat

att

ske

kontinuerligt

under

utvecklingsprocessen. Med fördel innan första januari då arbetsbelastningen
historiskt brukar öka mellan januari och april. Extern marknadsföring av
produkten är ett tidskrävande arbete och bör inte utföras förens efter att
nollserien är tillverkad och tillverkningsbarheten är säkerställd.
•

Redo att lansera - April

Någon gång innan produkt- och prislista trycks och distribueras vilket skiljer sig
något från år till år, mellan januari och slutet på februari. Detta är viktigt
eftersom "finns den inte med i prislistan så säljer den inte" menade säljchef på
markavdelningen.
4.3.9

Kunskapsåterföring i företaget

Erfarenhetsåterföring i projekt är att föredra och anses var mer av ett önsketänkande
än en kravställning. I dagsläget skulle företagets arbete med detta kunna
sammanfattas genom att det är bra/positivt om någon form av erfarenhetsåterföring
sker överhuvudtaget. Utvärdering av aktiviteter direkt kopplade till produktionen
är mest frekvent förekommande, där man kontrollerar vad som gått bra kontra
dåligt med stöd av reella mätvärden och nyckeltal. Det finns dock ingen
standardisering eller ramverk för hur återkopplingen av individuella erfarenheter
ska gå till, det sker främst i mån av personligt intresse och tid.
4.3.10 Import av produkter
Denna form av handel innefattar till största del granit i olika slag och utformning.
Graniten importeras från Kina, Finland och Portugal. Kina står för majoriteten av
den volym granit som importeras. Vilket land som graniten importeras från bedöms
främst utifrån vilken nyans som är önskvärd, men beror även på hur nuvarande
prisbild ser ut. Gällande importen från Kina så skiljer sig nyanserna på graniten från
östra- och västra Kina, vilket avgör vart leveranserna sker ifrån. Leveranstiden från
Kina till slutkund kan bli uppemot 8-21 veckor lång, beroende på hur många som
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beställer samtidigt då det är eftersträvansvärt att fylla en hel container innan
produkten levereras på grund av de höga fraktkostnaderna. Det har tidigare varit ett
relativt frekvent förekommande problem med felbeställningar som upplevs berott
på bristande kommunikation mellan sälj- och marknadsavdelningen. Där ritningar
och annan nödvändig information som möjliggöra en korrekt beställning ibland
fallit bort. Ett problem som till mångt och mycket nu avhjälpts sedan införandet av
en checklista innehållandes den nödvändiga informationen som krävs, vilket
innebär att säljavdelningen har en bättre uppfattning kring vilken information som
marknadsavdelningen behöver innan en beställning till Kina kan genomföras. En
detalj som underlättat arbetet oerhört. "Standarden utfärdades genom nolltolerans för
oklarheter" -Menade en strategisk inköpare på företaget. Standarden innehåller mått,
volymer, ritningar, eventuella färgkoder och ytskicktsbehandlingar etc. Ett annat
problem som förekommit vid import av granit är ohyra i emballaget, vilket
resulterat i stora förseningar då allt gods tvingats i karantän för att oskadliggöra
ohyran och på så vis undvika en spridning av skadedjur sker. Ett problem som
borde avhjälpas av leverantörerna som lovar att deras emballage är kontrollerade
mot just detta, vilket tyvärr inte alltid visat sig vara fallet.
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5 Analys
Genom en SWOT-analys redogörs nedan den problemställning som empirin har påvisat samt
delger förbättringsförslag utifrån det teoretiska material rapporten innefattar. Analysen
behandlar området produktutveckling och belyser senare olika verktyg som kan nyttjas för att
reducera problemställningens negativa inverkan.
En stor del av den teoretiska referensram som nyttjats i detta arbete är Stage gate,
vilken är ämnad att fungera riskeliminerande genom faktorer som tydlighet,
ansvarsfördelning samt starkt fokus på utförd förstudie. Med detta som bakgrund
har en SWOT-analys15 genomförts i syfte att väva samman det empiriska materialet
med det teoretiska och därigenom påvisa hur uppmärksammade svagheter och hot
kan behandlas genom författarnas förbättringsförslag. Se figur 8

Figur 8. SWOT-analys, S:t Eriks produktutveckling.

15 Analysverktyg som belyser en organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Både internt
och externt
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5.1 Interna styrkor
Företagets interna styrkor ligger främst inom dess mångåriga erfarenhet inom
anläggningsbranschen. S:t Eriks eftersträvar att alltid leverera högsta möjliga kvalité
på sina produkter, och arbetar aktivt för att både skapa och bibehålla detta rykte
gentemot kund. S:t Eriks är en av de största aktörerna inom affärsområdet och visar
även på en utvecklingsvilja, en vilja att förändra och anpassa sig gentemot nya
arbetssätt och metoder. Företagsledningen påvisar även att de är beredda att
investera i ny och effektiviserande teknik. Dr. Robert G. Cooper, menar i sin
forskning att det är en förutsättning att ledningen är villig att investera resurser för
att lyckas väl med implementeringen av exempelvis en ny process eller liknande.
Ytterligare en förutsättning för att utveckla en organisation är enligt författarna, att
ha en nöjd personal, vilket företaget enligt insamlad empiri och utförd fältstudie
förfogar över.

5.2 Interna svagheter
De interna svagheter S:t Eriks besitter består främst i dess avsaknad av en
standardiserad arbetsmodell gällande produktutvecklingsprocessen. Konsekvensen
av detta är en förlängd eller obefintlig beslutskedja som i sin tur påverkar bland
annat företagets tvärfunktionella kommunikationsmöjligheter, vilket i sin tur
riskerar att påverka lönsamheten negativt. Arbete genom en arbetsmodell likt Stage
gate innebär en tydligt formulerad utvecklingsprocess från början till slut och är här
att föredra. Den fungerar som en övergripande plan och tillför tydlighet både i form
av vem som gör vad och vilka roller de inblandade har i projekten. Detta är något
som Ulrich & Eppinger menar medför en enkelhet för deltagarna genom att veta vad
som förväntas levereras samt vid vilken tidpunkt detta ska ske.
Intervjustudien påvisar att det är ett tidskrävande arbete att lokalisera den resurs
inom företaget som besitter befogenhet över en specifik frågeställning, vilket
forskaren Dr. G. Cooper menar försvårar kommunikationen och således påverkar
produktutvecklingen negativt. Försvårad kommunikation är även något som kan
uppstå vid en sekvetiell produktutveckling (Gopalakrishnan, 2015), eftersom mycket
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information riskerar att försvinna i överlämningsstadierna mellan aktuella instanser
i produktutvecklingen. Avsaknaden av specifikt utnämnd problemägare skapar
även svårigheter i form av en förlängd ledtid samt att det kan ge upphov till ett
minskat ansvarstagande genom att viktiga problemställningar skjuts på framtiden
alternativt ignoreras. Vidare har den empiriska studien påvisat ett Vi/Dem
förhållande mellan respektive avdelning då de internt har olika målsättningar,
exempelvis att sälja så mycket som möjligt kontra att producera så mycket som möjligt,
vilket inte alltid är i linje med varandra. Genom att stödja produktutvecklingsarbetet
mot en standardiserad process kan de friktioner som uppstår genom olika
målsättningar begränsas. Den föreslagna processen möjliggör för en snabbare
hantering genom en tydlig prioritering och ansvarsfördelning mot uppkommen
problematik.

Genom

att

nyttja

en

arbetsmodell

som

ett

ramverk

för

utvecklingsprocessen minimeras risker som uppmärksammats inom S:t Eriks,
exempelvis att investera i en produkt som inte är lönsam, samt att lova slutkunden
för mycket. Många av de uppmärksammade problemen med kommunikation,
däribland avsaknaden av ansvarsdeligering samt specifika problemägare skulle
kunna avhjälpas genom nyttjandet av en standardiserad produktutvecklingsprocess,
likt Stage gate inom produktutvecklingen. Stage gate skulle i detta fall medföra
strukturerad uppföljning av utförd tidsplan samt av fastställd kravspecifikation
vilket enligt Sheath & Cooper bidrar till en ständig förbättring av organisationen
genom en tydlighet gentemot projektets ingående parter och dess externa
intressenter. Stage gate-modellen ämnar fungera som en riskminimerande och stabil
process som möjliggör en snabb problemhantering genom en tydlig ansvarsstruktur
i kombination med en tidigt uppdelad resurstillgång. Detta är nödvändigt för
företaget eftersom modellen således ämnar eliminera risker i ett tidigt skede av
utvecklingsprocessen, vilket Ansari & Bell nämner i deras publikation skriven år
1997 är nödvändigt för att motverka kostsamma, tidigare ouppmärksammade
misstag som riskerar att uppträda i produktutvecklingens senare skeden. Stage gate
innefattar även tydliga riktlinjer för att säkerställa att erfarenhetsåterföring,
återkoppling och feedback sker kontinuerligt vilket vidare minskar risken att samma
problematik uppstår återkommande i framtida projekt (Kagioglou et.al 1999,
Tsinopoulos, 2014).
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5.3 Externa möjligheter
Den empiriska studien påvisar en bristande kommunikation mellan S:t Eriks och
dess kunder. Främst påvisat är att kundbehovet riskerar att feltolkas. Ett konkret sätt
att behandla denna problematik skulle kunna vara att nyttja ny teknik i form av 3Dutskriva prototyper i kombination med en tydlig utvecklingsprocess. Genom att
införa möjligheten för S:t Eriks att snabbt och kostnadseffektivt utforma koncept
genom att skapa 3D-prototyper tidigt i produktutvecklingen ökar chanserna enligt
Ulrich & Eppinger att tilltänk produkt möter och till och med överträffar
kundbehovet. Empirin påvisar även ett behov av att nyttja 3D-prototyper senare i
utvecklingsprocessen vid exempelvis intern lansering där Divisionschefen för
marksten belyser att kommunikationen behöver förbättras för en ökad samspelthet
över avdelningsgränserna. Författarna anser att detta är en viktig del i att göra det
möjligt för organisationen som helhet att arbeta i samklang genom en gemensam
informationsbas, förståelse och målsättning. Framförallt kan de utvecklade
koncepten göra det lättare för säljavdelningen att sätta sig in i produkten och snabbt
skapa sig en förståelse över de tillämpningsområden produkten är tänkt att nyttjas
inom. Säljchefen för markdivisionen syd belyser detta som extremt viktigt då det i
försäljningssyfte är A och O att säljarna är väl införstådda med produkten.
Operationschefen ser även lukrativa möjligheter för säljavdelningen att nyttja 3Dutskriva prototyper i demonstrationssyfte, genom att på enklaste sätt låta tilltänkt
kund känna och prova en produkt i miniatyr. Ett snabbt och enkelt sätt att skapa en
förståelse för kunden vilket till en viss grad skulle kunna underlättar säljarbetet och
därigenom öka försäljningen.
S:t Eriks har ett så kallat "second mover advantage" på marknaden, vilket innebär att
man kan dra fördelar av att inte vara först med att lansera en viss produkt.
Anledningen är att företagets produktportfölj till stor del härstammar från den tyska
marknaden som i många hänseenden ligger ett steg före när det gäller trendspaning.
Något som spar resurser i form av att till exempel inte lika många undersökningar
och liknande behöver genomföras i produktutvecklingsskedet för att påvisa att en
produkt fungerar som man tänkt rent tekniskt. Att ha ett "second mover advantage"
innebär således att utvecklingskostnaderna för en ny produkt kan göras mindre
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omfattande om detta hanteras i enlighet med teoriavsnittet kring en produkts "timeto-market" (Smith, 1999). Författarna ser detta som en möjlighet vilken bör kunna
utnyttjas i ännu större utsträckning än vad som gjorts historiskt. Genom att
efterlikna eller kopiera i en högre utsträckning skulle produktutvecklingen kunna
effektiviseras och eventuellt utföras mer tids- och resurseffektivt. Empirin har även
påvisat

ett
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och
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tillvägagångssätt

gällande

hur

nya

produktritningar framställs. Det förekommer frekvent att produktritningar skapas
utifrån måttsättningen på formritningen. Problematiken med detta är främst att alla
mått som krävs för produktritningen inte är inkluderade i formritningen. Genom att
initiera ett närmare samarbete med formtillverkare kan processen förkortas genom
att formritningar måttsätts mer omfattande vilket gör det möjligt att mer eller
mindre kopiera dessa rakt av och därigenom erhålla en ökad noggrannhet samt en
tidsbesparing.
5.3.1

Projektform

Något som bör beaktas är att organisationen som helhet tidigare inte har arbetat med
projektuppdelade arbetsuppgifter och att det därmed skulle kunna vara lämpligt att
tillsätta någon form av utbildning inom ämnet. I övrigt har även avsaknaden av
specifika problemägare belysts som en problemkälla. Griffin och Hausers forskning
från år 1996 visar även på att en dedikerad projektledare är av oerhört stor vikt för
ett företag när det gäller att lyckas med att bedriva produktutveckling i projektform
på ett framgångsrikt vis. Denna bör inte belastas med andra arbetsuppgifter än att
just driva projekt inom organisationen. Vidare menar forskaren Smith att en
projektledare är det absolut bästa sättet att garantera att en produkt kommer ut på
marknaden i rätt tid, vilket kan uppnås när en projektledaren har just projektledning
som sin expertis och enda arbetsuppgift. Med detta som bakgrund är det
rekommenderat att införa en ny arbetsposition som skall fylla rollen som
projektledare. Projektledarrollen kommer innefatta att ansvara över samordning av
produktutvecklingsprocessen

samt

fungera

som

en

tvärfunktionell

och

kommunikativ funktion över avdelningsgränser. Vidare kommer projektledarrollen
att kunna nyttjas som koordinator över de resurser som ingår i diverse projekt.
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5.3.2

Produktråd

Den arbetsmodell författarna föreslår i resultatdelen innefattar ett så kallat
produktråd. Rådets uppgift är att kontrollera att produktutvecklingen går som
planerat samt säkerställa att specifikt viktiga parametrar uppfyller kravställningen
gentemot det grundläggande kundbehovet samt att dessa är i linje med företagets
framtidsvision. När ingående parametrar vid varje grind är godkända fortgår
projektet till nästa fas. Processen är uppbyggd så att nästkommande fas per
automatik kräver en högre resurstillgång än den föregående fasen. Det är därmed
också upp till produktrådet att se till att projektet inte lider av resursbrist och att ett
beslut med tydlig motivering tas. Forskaren Cooper påvisar i sitt verk från år 2008
vikten av att produktrådet besitter tillräckliga befogenheter för att göra en snabb
fördelning av resurser samt bedöma det erhållna resultatet. Vidare trycker Cooper
på att produktrådet måste vara kapabelt att fatta beslut baserade på fakta och inte
känslor, att alla projekt skall följa utvecklingsprocessen på samma villkor det vill
säga att inget projekt skall särbehandlas.
5.3.3

Mappstruktur

En annan aspekt med produktutvecklingen gällande kommunikationsproblem är att
det upplevts energi- och tidskrävande att komma i kontakt med rätt folk i rätt tid.
Detta är helt naturligt med tanke på att samtliga inblandade i projekten har andra
arbetsuppgifter vid sidan av produktutvecklingen. Ett problem författarna tänkt
avhjälpa med att utveckla en mappstruktur som är öppen för redigering online.
Denna innebär att exempelvis en projektledare som "äger" mapparna kan välja vilka
individer som ska kunna se dess innehåll och/eller även redigera dess innehåll.
Denna online-lösning innebär således att berörda personer inte nödvändigtvis
behöver stämma träff fysiskt för att utföra och dokumentera sina delar eller
uppgifter i utvecklingsprocessen, tillika produktutveckling Online. (Songhua, 2014).
Denna lösning är ämnad som en kommunikativ infrastruktur som påverkar
tidsåtgången och den tvärfunktionella kommunikationen positivt samt möjligöra för
en kortare "time to market" (Songhua, 2014). Inom mappstukturen finns även en
mapp med namnet "Konceptinsamling" tillgänglig. Den är till för att bidra till första
steget i Stage gate-modellen som innehåller just "konceptinsamling". Författarnas
målbild är att samtliga anställda på företaget ska bli inbjudna till att redigera i denna
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mapp för att under året samla in värdefull information till nya produkter. Det kan
exempelvis vara en säljare som får ett tips eller en ide direkt ifrån en kund. På så vis
får alla anställda möjlighet att på ett enkelt sätt komma med input till nya produkter,
vilket även skulle kunna leda till en ökad känsla av gemenskap. Förslagen
utvärderas vid ett senare tillfälle där produktrådet i samtycke med projektledare
väljer vilken eller vilka förslag som S:t Eriks ska vidareutveckla.

5.4 Externa hot
Det generella intrycket av branschen är att den är något haltande när det gäller ny
teknik. Enligt författarna bör detta anses vara något positivt då det underlättar S:t
Eriks ambition och målsättning att arbeta innovativt och medför därför chansen att
ta ett steg framåt. S:t Eriks besitter både viljan och möjligheten att förändras vilket
kan tydas som ett positivt tecknen på att företaget har ingredienserna att bibehålla
sin position i toppen på den svenska marknaden och hålla kvar konkurrenterna i
backspegeln. Att det råder ett försprång utomlands, framförallt i Tyskland bör anses
vara en fördel, så till vida att målsättningen inte är att slå sig in på andra marknader
än där man idag är aktiv, vilket inte nulägesanalysen har påvisat.
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6 Resultat och implementeringsförslag
Följande kapitel presenterar förslag på förbättringsområden inom S:t Eriks som är direkt
kopplade till produktutveckling, samtidigt som arbetets frågeställning besvaras. Syftet med
förbättringsförslagen är att skapa möjligheter till en riskeliminerande arbetsprocess, stabilare
informationsflöde samt att erhålla bättre möjligheter till effektiviseringar genom förankrade
beslutsunderlag och validerade beslut. Konkreta och direkt implementerbara förslag delges
avslutningsvis.
- Hur är produktutvecklingsprocessen utformad på S:t Eriks?
Enligt

utförd

nulägesanalys

finns

ingen

konkret

dokumenterad

produktutvecklingsprocess eller förfarande. Avsaknaden av en standardiserad
produktutvecklingsprocess medför problematik i form av att det upplevts som
stressigt. Detta skulle till stor del kunna bero på en avsaknad av fasta hålltider vilket
resulterat i en upplevd bristfällig tidsplanering. Trotts ett stressigt förfarande så
finns rätt kompetens att tillgå vilket är den faktor som gör att utvecklingen i nuläget
till slut går i hamn, där en produkt som är redo för försäljning har blivit framtagen.
Några av de primära anledningar som de anställda valt att lyfta upp är problematik
kring en lös ansvarsfördelning, en avsaknad av en tydlig projektägare samt
individuella problemägare. Denna problematik har i vissa anseenden utmynnat i en
negativ inställning till produktutveckling som helhet. Detta synliggörs i praktiken
genom att fokus hellre läggs på det dagliga linjearbetet än på produktutvecklingen
vilket således resulterar i att produktutvecklingen kommer i skymundan och blir
eftersatt. Något som skulle kunna anses vara ett signum för S:t Eriks nuvarande
produktutveckling är bristande/obefintlig återkoppling. Detta innefattar en eminent
risk att uppkommen och kostsam problematik uppstår återkommande även i
framtida åtaganden. En annan tydlig risk som nulägesanalysen påvisat gäller
initiering av produktutvecklingsprojekt. Denna process förbises i vissa anseenden
genom att beslutet att utveckla en produkt utförs av en enstaka individ utan att
någon form av konceptutvärdering utförts. En av respondenterna utryckte detta
med att det är vanligt att de koncept som går vidare till utveckling allt för ofta är nice
to have istället för need to have. Detta uppges i stor utsträckning bero på att de
produkter som utvecklas inte förankrats tillräckligt i ett reellt och påvisat
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kundbehov. Vidare har även svårigheter med att möta uppkomna kundbehov
påvisats i kommunikationen mellan företaget och tilltänkt kundsegment. Den
empiriska studien har påvisat att nyttjandet av ett produktråd överlag upplevts som
positivt och som ett fungerande arbetssätt. De nackdelar som påvisats med hur
produktrådet varit utformat härrör främst från valet av personal som ingått i rådet.
Då produktrådet bestått av personal som reser merparten av sin arbetstid har detta
försvårat möjligheten till kontinuerliga fysiska möten. Detta har i vissa fall resulterat
i att produktrådet som helhet har upplevts som ett tidskrävande hinder mer än som
en stödjande funktion. Ett citat som belyser just denna problematik följer,
"Everytime the team has to go outside of itself to obtain a decision additional delay is
inccured. The farther it has to go, geographically or organizationally, the greater the
delay is likely to be” (Reinertsen & Smith, s. 13. 1992).
- Hur kan produktutvecklingsprocessen förbättras?
Denna studie har påvisat att S:t Eriks behöver implementera en strukturerad
produktutvecklingsprocess för att erhålla en mer träffsäker och resurssparande
produktutveckling.

Även

att

nyttjandet

av

Stage

gate

inom

företagets

produktutveckling är lämpligt, däremot är det inte säkerställt att Stage gate är den
mest optimala metodiken för att behandla problemställningen som påvisats inom S:t
Eriks. För att förbättra produktutvecklingsprocessen på S:t Eriks har författarna
uppmärksammat ett antal åtgärder som med fördel bör implementeras och
därigenom avhjälpa uppmärksammad problematik. Åtgärdsförslagen återges i
samspel med några av de kritiska faktorer som är speciellt viktiga för att erhålla en
hållbar produktutveckling och avslutas med ett förslag på en implementerbar
arbetsmodell.

6.1 Implementeringsförslag
Under denna studie har ett antal kritiska faktorer uppmärksammats gällande S:t
Eriks produktutveckling. Dessa är samarbete, kommunikation och tydlighet. Genom
en kombination av teori och insamlat empiriskt material har en skräddarsydd Stage
gate-process utvecklats med möjlighet för en direkt implementering. Se bilaga 1 Stage gate-modell.
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Stage gate-processen som utformats är ämnad att fungera som ett stöd för
produktutvecklingen

och

därigenom

bidra

med

en

tydlighet

gällande

ansvarsområden och befogenhet genom markerade projekt- samt problemägare. Den
innefattar regelbundna möten för att generera en ökad samspelthet vilket i
kombination med en dedikerad projektledare organiseras och dokumenteras.
Dokumenteringen

möjliggör

en

strukturerad

kunskapsåterföring

inom

produktutvecklingen vilket också inverkar positivt på de anställdas personliga
utveckling.
6.1.1

Konceptmapp för nya idéförslag

Ett sätt att bemöta kundbehovet som finns på marknaden är att låta alla som har
kontakt med potentiella kunder inom dess vardagliga arbete ges möjlighet att spara
och dela informationen internt. Därför är ett av författarnas förbättringsförslag att ge
dess personer på företaget tillgång till ett dokument som finns tillgängligt i en
mappstruktur som utvecklats under detta arbete för att där kunna dela med sig av
sina insamlade idéer. Rent praktiskt får de anställda en inbjudan via mail till en
mapp vid namn `Konceptförslag´, inom denna mapp finns ett dokument där nya
idéer om produkter kan smidigt föras in. Dessa förslag kommer sedan utvärderas av
produktrådet och projektledaren för att tillsammans komma överens om vilka
koncept företaget ska arbeta vidare med efter utförda analyser om uppskattad
lönsamhet, förväntad försäljningsvolym och så vidare. Se bilaga 4 - Illustration av
konceptinsamling. Målbilden med denna form av informationsinsamling är att det
skall vara smidigt och intuitivt att nå mappen samt att delge information som
eventuellt kan vara av värde. Informationen i form av olika produkt-idéer alternativt
koncept bidrar till ökade möjligheten att företagets resurser nyttjas effektivt genom
att de spenderas på noga utvalda idéer som bedömts inneha potentiellt lukrativa
egenskaper.
6.1.2

Arbete i projektform

För att öka samarbetet inom organisationen är det rekommenderat att arbeta i
tvärfunktionella projektgrupper. I praktiken innebär detta att projektgruppen bör
bestå av ingående parter med olika expertisområden. Därmed bör projektgruppen
för produktutveckling bestå av en ingående part från säljavdelningen, en från
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marknadsavdelningen samt två från produktionsavdelningen. Varav en med
övergripande kunskap och den andra med mer ingående kunskap om just den
produktionsenhet som gällande produkt bedöms tillverkas inom samt en dedikerad
projektledare som samordnar och driver projektet. Författarna rekommenderar att
projektgruppen med fördel bör bestå av 6 personer eller mindre för att optimera och
erhålla en kort beslutskedja samt att säkerställa en hög tillgänglighet beträffande
möten och en effektiv kommunikation. För att detta skall fungera är det essentiellt
att produktutvecklingen prioriteras i en högre utsträckning än i nuläget genom att
de ingående parterna har en tydligt dedikerad och avsatt tid för projektrelaterade
uppgifter minimerar stress relaterat till en ökad arbetsbelastning vilket ökar
möjligheten för produktutvecklingen att nå uppsatta mål och visioner.
6.1.3

Produktråd

För att en projektgrupp som arbetar med produktutveckling ska kunna få direkt
feedback och styrning är det rekommenderat att ett produktråd sammanställs och
nyttjas. Rådet har som främsta uppgift att kvalitetssäkra produktutvecklingens
framskridande, denna formen av styrning har även används tidigare på S:t Eriks och
upplevts som något positivt. Dock har några brister lyfts i studiens teori (Reinertsen
& Smith, 1992) och empiri gällande användning av denna form av produktråd.
Dessa består främst i att produktrådet kan ha en bromsande effekt och därmed anses
som mer av ett hinder än ett stöd. Detta är på grund av att produktråden har
upplevts som svåranträffbart då ingående individer har haft resande tjänster
alternativt för mycket att göra. För att motverka och förhoppningsvis undvika detta
är det av författarna rekommenderat att produktrådet består av personer med både
befogenhet och tid för att vara delaktiga och anträffbara ett fåtal gånger per år. För
att ytterligare minimera risken att produktrådet uppfattas av projektgruppen som en
hinder

är

nyttjandet

av

den

virtuella

mappstukturen

som

föreslagits

rekommenderad att användas. Detta möjliggör att enstaka produktrådsmedlemmar
som ej kan närvara har möjlighet att kontrollera projektets framsteg och ingående
parametrar på distans utan att projektet som helhet blir lidande.
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6.1.4

3D skrivare

En 3D skrivare är ett hjälpmedel som lämpar sig väl för att visualisera ett koncept
alternativt en färdig produkt vilket underlättar kommunikationen vid exempelvis
tidig konceptutformning, intern lansering eller ut mot kund för att säkerställa att
resultatet är önskvärt. Genom att göra denna form av validering och inhämtning av
åsikter från intressenter ökar möjligheterna att slutresultatet är önskvärt samt att
kostsamma investeringar i exempelvis formar utförs utifrån ett kvalitativt underlag.
Visualisering genom 3D CAD 16 alternativt genom 3D utskrift bidrar med en
tydlighet gentemot kund och de kravställningar som finns samtidigt som det ökar
samspeltheten mellan intressenter genom ökade möjligheter till en gemensam
förståelse och utgångspunkt. För att göra detta till en verklighet och en del av
arbetsrutinerna på S:t Eriks krävs en investering i form av 3D CAD-programvara
samt en 3D skrivare. Tre olika förslag inklusive offert har sammanställts för att
underlätta arbetet med att realisera detta förlag. Föreslagen investering består av en
kostnad mellan 28000 - 53000 SEK för en lämplig 3D skrivare, samt en kostnad på 065000 SEK för en 3D CAD-programvara. För offert och mer ingående information se
bilaga 3 `Offert 3D-skrivare samt angränsande utrustning´
6.1.5

Deadlines

En problematik som uppdagats under genomförandet av denna studie är att
utvecklingsprojekten historiskt har dragit ut på tiden vilket medfört merkostnader
och missnöje internt inom S:t Eriks samt ett missnöje hos kund. För att motverka
detta har ett underlag sammanställts för de fasta hålltider som påvisats. Se bilaga 2
`Deadlines StEriks´. Dessa hålltider är ämnade att stödja arbetet med tidsplanering
samt fungera som en mall projektets fortskridande kan jämföras med för att tidigt i
utvecklingsprocessen upptäcka förseningar. Detta ökar möjligheten för en tydlig och
snabb hantering av uppkommen problematik genom tillförsel av rätt resurser i rätt
tid alternativt att utvecklingen pausas eller läggs ner vilket därigenom kan vara
resursbesparande.

16

3 dimentional Computer Aided Design
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6.2 Stage gate - arbetsinstruktioner
Inledningsvis utförs en utvärdering i samråd mellan projektledaren och
produktrådet av insamlade koncept. Därefter väljs ett eller flera förslag ut för vidare
arbete inom utvecklingsprocessen. Nästa steg är att kombinera en väl fungerande
projektgrupp som kommer passa vald produkt, något projektledaren med fördel
utför tillsammans med produktrådet. Hädanefter inleds arbetet med Stage gate
processen, vilken är utformad av fem faser och fyra grindar, se figur 9.

Figur 9. Stage gate - Faser & grindar

Var fas innehåller ett visst antal punkter med aktiviteter eller frågeställningar som
alla är väsentliga att tas i beaktning för att projektet ska tillåtas fortgå till
nästkommande fas. När projektledaren sedan med stöd av den sammansatta
projektgruppen anser sig färdiga med ingående uppgifter i en fas kvalitetssäkras
dessa av produktrådet utifrån förutbestämda riktlinjer. Denna kvalitetssäkring är
ämnad att minimera risktagande associerat med produktutveckling. Det delger även
en

god

möjlighet

till

ökad

och

framförallt

underlättande

kommunikationsmöjligheter för inblandade instanser i projektet. Dokumentet (Stage
gate-modellen) för hela produktutvecklingen kommer förslagsvis att ligga online på
en virtuell hårddisk17 där alla inblandade i projektet inklusive produktrådet bjuds in
av projektledaren till att antingen redigera alternativt endast granska dokumentet.
Då modellen ligger online kan projektets framfart följas i realtid eftersom de
inbjudna samtidigt har möjligheten att addera information till projektet var man än
befinner sig. Teori inom Stage gate som behandlats under denna studie påvisar
risker associerade med de grindar som projektet skall passera, nämligen att projektet
når ett stando i väntan på att produktrådet granskar ingående data och fattar ett
beslut. Ett sätt att minimera denna risk är nyttjandet av onlinefunktionen vilket gör
det möjligt för produktrådet att granska viktiga parametrar i förtid samt om de inte
har möjlighet att delta under ett fysiskt möte har möjlighet att bedöma ingående

17

Lagringsplats i molnet
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data på distans vilket därmed minskar risken att utvecklingen bromsas. Se bilaga 1 Stage gate processen & bilaga 5 - Illustration av konceptinsamling.
Projektledaren bör använda sig av de hålltider som finns tillgängliga i bilaga 3 Deadlines StEriks. Hålltiderna bör nyttjas som stöd för att säkerställa att viktiga
aktiviteter utförs i tid.
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7 Slutsats och diskussion
Här diskuteras resultatet ur ett generellt perspektiv gällande produktutveckling inom
ramarna för medelstora tillverkande företag i Sverige. Avslutningsvis kommer förslag till
vidare studier att delges.
Då denna studie behandlar ett medelstort företag inom den tillverkande industrin i
Sverige har ett par mer generella tendenser påvisats. En utav dessa består av
problematik som uppstår när produktutveckling inom ett företag inte prioriteras i en
tillräckligt hög utsträckning, vilket då tenderar skapa intressekonflikter för de parter
som arbetar med både produktutveckling och samtidigt har en bidragande roll inom
företagets kärnverksamhet. Dessa intresse-konflikter kan påverka resterande
arbetsuppgifter negativt, samtidigt som produktutvecklingen i sig blir lidande.
Forskning har här visat på vikten av att en projektledare endast ska arbeta med att
bedriva projekt, och enbart fokusera all kraft på detta, eftersom att andra
arbetsuppgifter riskerar att bli åsidosatta och vice versa enligt Smiths publikation.
Således kan det vara befogat att anta att det i liknande situationer är att föredra
projektgrupper som har så mycket dedikerad tid som möjligt för just projektens
ingående uppgifter med så få distraktioner som möjligt. Projektgrupperna är med
fördel utformade från ett tvärfunktionellt synsätt, vilket sägs medföra goda resultat
enligt forskning kring ämnet. Det innebär att gruppen ska bestå av personer från
olika avdelningar med olika expertis-områden inom företaget för att det
förhoppningsvis ska uppstå positiva synergieffekter dem emellan (Prebble, 2008,
Cooper & Edget, 2006).
Att besluta vilken produktutvecklingsstrategi/metod som kan fungera som ramverk
och användas vid produktutveckling är inte alltid ett självklart val. Forskaren Anans
Gurumurthy påvisar att det finns ett glapp i forskningen gällande vilken
produktutvecklingsstrategi/metod som lämpar sig bäst för olika organisationer och
företag. Att den individ som ansvarar för just denna frågeställning och
ställningstagande möts av flertalet olika metoder och strategier som alla innefattar
positiva egenskaper som snabbhet, tillförlitlighet och kostnadsbesparande. För att i
kort sammanfatta denna studie, så behöver det val som slutligen görs ofta inte vara
fel oberoende av vilken metod eller strategi som slutligen väljs då det i dessa
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management teorier i mångt och mycket är möjligt att kombinera flera utav dessa för
uppnå

synergieffekter

och

nyttjandet

av

respektive

produktutvecklingsstrategi/metods fördelar och därigenom slutligen nå en
produktutvecklingsprocess som förädlar ingående resurser till ett resultat som är i
linje med en organisations eller företags mål och vision (Gurumurthy, 2012).För att
lyckas med införandet av en standardiserad produktutvecklingsprocess beskriver
forskaren Flores att en fungerande kommunikation mellan inblandade parter är
nödvändigt, vidare belyser studien att flertalet av de företag som inte upplever att
de

har

en

fungerande

produktvecklingsprocess

nämner

avsaknaden

av

kommunikativa hjälpmedel som en bidragande orsak (Flores, 2012).
I en studie skriven av Raul Chao år 2014 belyses en risk gällande nyttjandet av
projektledare vid produktutveckling. Risken yttrar sig i form av att projektledaren
får ett spelrum där den har möjlighet att påverka den information som presenteras
inför avgörande beslutsfattande. Att projektledaren har en möjlighet att påverka hur
information i form av beslutsunderlag presenteras och att den då medvetet eller
omedvetet presenterar beslutsunderlaget utifrån dess egen vinning. De slutsatser
som dras inom denna studie är att det kan vara riskfyllt att projektledaren
exempelvis har allt för mycket att vinna i form av pengar och ära gällande ett visst
projekt eller produkt alternativt allt för mycket att förlora. Att ett sådant incitament
skulle kunna vara en faktor som bidrar till att fel beslut fattas då projektledaren
framställer beslutsunderlaget i ett antingen negativt eller positivt ljus för att på ett
eller

annat

sätt

uppnå

någon

form

av

egen

vinning

(Chao,

2014).

Nulägesbeskrivning i denna studie påvisade att produktutvecklingen på företaget
där fallstudien utförts tenderar att likna en sekventiell produktutveckling med ett
arbetssätt som utförts linjärt, likt en serie av arbetsuppgifter som utförts i block
fördelade mellan olika avdelningar inom företaget. Detta arbetssätt har medfört
problematik

gällande

bristande

kommunikation

vid

överlämning

mellan

avdelningar vilket Lindahl, et al belyser som en av de främst förekommande
problem

som

uppstår

vid

sekventiell

arbetsfördelning.

Även

författaren

Gopalakrishnan skriver år 2015 att sekventiellt arbetssätt förlänger ingående
produkters `time to market´ och således även produktens totala utvecklingskostnad,
samt att utveckling av denna form inte behandlar förstudien i en tillräckligt hög
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utsträckning och att det därmed riskerar att misstag inte uppdagas förens sent i
produktutvecklingsskedet. Vidare har det påvisats en avsaknad av en funktion som
ingår i produktutvecklingen från början till slut, med ett övergripande ansvar som
överblickar utvecklingsprocessen utifrån ett helikopterperspektiv. Ett av de mest
målande citat som insamlats under studien belyser vikten av en reglerande process
gällande vilka produkt-idéer och koncept som ett företag väljer att investera i genom
utveckling och lansering. En respondent beskrev denna problematik som Nice to have
istället för need to have. Det vill säga att det är av vikt att ett beslutsunderlag som
styrker de förväntade intäkter som produkten är ämnad generera och därigenom
också säkerställa produktens förmåga att tillfredsställa tilltänk kundbehov (Cooper
& Edget, 2006).

7.1 Förslag till vidare studier
Denna studie berör endast i korthet arbetet med att implementera nya rutiner och
metoder i ett företag/ en organisation. De resonemangen som behandlas behöver
byggas på samt att en implementering av detta slag innefattar ett kontinuerligt
arbete som kräver mycket engagemang förslås vidare studier inom ämnet
motivering.
Hur kan denna form av arbete motiveras och vilken form av stöd som krävs för en
lyckad implementering? Ytterligare förslag på vidare studier skulle kunna vara hur
ett välfungerande projektteam inom en likartad organisation sammansätts och vilka
parametrar som där spelar in.
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Bilagor
Bilaga 1

-Produktutvecklingsprocess S:t Eriks – Stage gate
Syfte
Denna serie av grindar bör ses som en riktlinje med målsättningen att främja en
strukturerad produktutveckling.
För att ett projekt ska kunna passera en grind, bör resultatet av aktiviteterna som
anges i checklistan för föregående fas vara uppfyllda. Produktrådet fungerar som
extern resurs med god erfarenhet och kännedom som objektivt kan granska
produktens framsteg.

Tillämpningsområde
Denna checklista kan användas av alla produktutvecklingsprojekt inom S:t Eriks.

Kriterier för passage
Under varje fas delges övergripande frågeställningar som bör uppfyllas innan
nästkommande grind kan passeras. Produktrådets uppgift består av att säkerställa
att frågeställningen inom varje fas har ställts och besvarats, projektmedlemmana
ansvarar för hur de besvaras och hur de uppfylls.

Grafisk processbeskrivning

1

1 Fas 1 - Kundbehov
1. □ Kravspecifikation
•

Vilket behov skall produkten uppfylla?

1.1 □ Förväntade intäkter
•
•
•

Försäljningsvolym
Accepterat försäljningspris
Marknadsanalys, (konkurrensläge)

1.2 □ Passar in i befintligt sortiment?
•
•
•

Ny produkt
Gamla produkter
Avveckla/Ersätta

Grind 1 – Övergripande beslutsunderlag
□ Finns tillräckligt omfattande beslutsunderlag?
□ Är kundbehovet tillräckligt stort?
□ I linje med S:t Eriks framtidsvision?
□ Är de förväntade intäkterna rimliga, lönsamma?

Passera, Förbättra, Pausa, Lägga ner
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2 Fas 2 - Koncept

2.1 □ Sammansättning av projektgrupp
•
•
•

Resurstilldelning (Överenskommelse mellan linje och projekt)
Tillverkande enhet och ort
Teknik, sälj, kvalitet, inköpare, etc

2.2 □ Projektplan
•

•

•

Tidsplan
o Viktigt med speciellt avsatt tid för projektet
o Se bilaga ”Deadlines S:t Eriks” för styrning genom fasta hålltider
Kostnadskalkyl
o Tillverkningsomkostnad
! Uppskattning av verktygskostnader och övriga investeringar
! Allokering av personal
! Personalkostnad
o Erfordrad vinstmarginal
Avgränsningar
o Maximal kostnad
o Antal tillhörande/tillkommande artiklar

2.3 □ Tillverkningsbarhet
•

•

•

Intern tillverkningskapacitet
o Maskinparksallokering
o Material
o Recept
Logistik
o X-antal per lastpall
o Artikelnummer
o Emballage/Förpackning
o Frisatt lagerkapacitet
Ritning
o Skiss
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•

o CAD-Ritning
o 3D-utskriven prototyp
Presentera internt
o Återkoppling/revidering

2.4 □ Uppfyller kundbehovet
•

Presentera för extern slutkund
o Återkoppling/revidering

2.5 □ Val av leverantör
•

identifierat potentiella underleverantörer/tillverkare
o Budgivning
! Leverantörskontrakt

Grind 2 – Övergripande beslutsunderlag
□ Lönsamhet
•
•

Genererar produkten ett tillräckligt högt mervärde i form av Return of
investment eller dylikt?
Realistisk kostnadskalkyl?

□ Är produkten tillverkningsbar?
□ Är kundbehovet möjligt att uppfylla?
□ I linje med S:t Eriks framtidsvision?
□ Lämplig/pålitlig leverantör?
□ Realistisk projekt- samt tidplan?
•

Se bilaga ”Deadlines S:t Eriks” för styrning genom fasta hålltider

Passera, Förbättra, Pausa, Lägga ner
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3 Fas 3 - Utveckling

3.1 □ Projektmål
•

Projekt aktivitet sker enligt plan
o Mål
o Budget precision
o Tidsplan

3.2 □ Produktionsberedning
•

Slutgiltig produktritning, CAD
o Slutgiltig formritning

3.3 □ Hållbar resurstilldelningen mellan projekt och linje
•

Är hela projektgruppen närvarande och bidragande?

Grind 3 – Övergripande beslutsunderlag
□ Kostnadsuppföljning
□ Projektplan fortfarande giltig?
□ Förändrat marknadsläge?
□ Tidplan fortfarande giltig?
□ Följer utsatt projekt- samt tidplan?
•

Se bilaga ”Deadlines S:t Eriks” för styrning genom fasta hålltider

Passera, Förbättra, Pausa, Lägga ner
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4 Fas 4 - Implementering

4.1 □ Beställning
•
•

Beställning av gjutform
o Bör vara beställd innan 30 juni, pga. semestertider
Beställning av råmaterial

4.2 Leverans av gjutform
•
•

•

Prototyptillverkning
Tester/prover
o Frys
o Nötning
o Hållfasthet
Nollserie

4.3 Lagerplats klar för bl.a:
•
•
•

Gjutform
Råmaterial
Färdigprodukt

Grind 4 – Övergripande beslutsunderlag
□ Kostnadsuppföljning
□ Projektplan fortfarande giltig?
□ Förändrat marknadsläge?
□ Följer utsatt projekt- samt tidplan?
•

Se bilaga ”Deadlines S:t Eriks” för styrning genom fasta hålltider

Passera, Förbättra, Pausa, Lägga ner

6

5 Fas 5 - Lansering

5.1 □ Test och validering utfört
•
•

Test av leverantör
Godkända tester/prover
o Frys
o Nötning
o Hållfasthet

5.2 □ Produktionstest
•
•

Uppfyller slutlig produkt kravspecifikationen
Förpackning/Logistik / Lagerhantering

5.3 □ Erfarenhetsåterföring
•
•
•
•

Genomgång av lärdomar
Tex antal aktiviteter klara i tid, budget precision, mm
Konkreta tips inför framtida projekt.
Bra/Mindre bra/Varför?

Slut på dokument
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Bilaga 2 - Deadlines StEriks
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Bilaga 3 - Offert 3D-skrivare samt angränsande utrustning

Kostnadsförslag 3D-skrivare
Wanhao Duplicator 5S 3D-Printer
Fördelar:
o
o
o
o

Stor utskrift volym, 305*205*605mm (37,8 liter)
Prisvärd ca 28 000 SEK
Skriver ut snabbt (20-300 mm/s)
5kg utskriftsmaterial är inkluderat

Nackdelar:
o Leverantören erbjuder ej utbildning
o Frakt är ej inkluderat i offerten
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{envelopeStart:"Offert nr 123"}

Sida nr 1

Offert

Leveransadress

Offertnummer

Offertdatum

123

2015-04-16

Fakturaadress

S:t Eriks
Christian

Er referens:

Christian

Vår referens:

Martin Björk

Kundnummer:

2974

Giltig tom:

2015-05-06

Art. Nr

Benämning

Antal

Pris

Rabatt

Summa

10378

Wanhao Duplicator 5S 3D-Printer

1 st

24 950,00

0%

24 950,00

10183

3D-Prima PLA Filament - 3mm - 1 kg spool - Slate
Grey

5 st

249,00

10%

1 120,50

10347

BuildTak 3D Print Surface - 254 x 254 mm (10´ x
10´)

1 st

199,00

0%

199,00

10401

Wanhao Nozzle Duplicator 5

2 st

150,00

0%

300,00

Summa inkl moms
Varav moms
Öresutjämning
Summa totalt

Prima Printer Nordic AB
Box 841
245 18 STAFFANSTORP / SWEDEN
Org.nr: 556957-2927

Tel: + 46 40 693 56 80
E-post: info@3dprima.com
Hemsida: www.3dprima.com

26 569,50 SEK
5 313,90 SEK
0,50 SEK
26 570,00 SEK

Bankgiro: 377-8214
Godkänd för F-skatt
Momsreg nr: SE556957292701
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Profi3Dmaker

Fördelar:
Erfaren leverantör med stort utbud av tjänster som utbildning och service
samt en komplett offert (ink leverans osv)
o Skriver ut snabbt med modifikation, vilket är medräknat i offerten.
o

Nackdelar:
o Medelstor utskriftsvolym, 400 x 260 x 190 mm (19.8 liter)
o Högt pris ca 52 000 SEK
Övrigt:
Denna leverantör erbjuder utbildning i ritteknik samt handhavande av en 3D
skrivare, detta görs oberoende vart utrustningen införskaffats ifrån. Kostnad för
detta en endags utbildning på plats hos brukaren är cirka 6000 SEK.
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Sida nr 1

Offert
Offertnummer

Offertdatum

823

2015-04-16

Leveransadress

Fakturaadress

S:t Eriks AB
INDUSTRIVÄGEN 4
24534 STAFFANSTORP

S:t Eriks AB
INDUSTRIVÄGEN 4
24534 STAFFANSTORP

Er referens:
Kundnummer:

Christian Taxén
201216

Vår referens:
Giltig tom:

Anton Månsson
2015-05-16

Art. Nr

Benämning

3301138
3301439
3301933
3303670
3301944

3DFactories - PROFI3DMAKER
1 st
Serviceavtal 3D-skrivare PRO
1 st
Simplify3D
1 st
3DFactories - Nozzle 0,5mm
1 st
Konsultarvode
4 tim
modifiering, kalibrering och framtagande av specialprofiler för större nozzle än 0.5mm
Orbi-Tech - PLA - 45 - natural - 1.75mm - spool - 0.75kg
3 st
(3DP-filament)
Formbeständig PLA för stora utskrifter, mindre rullar
ECO - PLA - 1.75mm - Natural - 2kg
1 st
Större rullar för ihållande 3D-printing
Frakt Varor
1 st
Faktureringsavgift
1 st

3301897

3303928
3301842
1000005

Antal

Pris

Summa

30 560,00
3 000,00
1 269,48
348,00
850,00

30 560,00
3 000,00
1 269,48
348,00
3 400,00

360,00

1 080,00

596,00

596,00

300,00
49,00

300,00
49,00

Modifieringen innebär att ersätta originalnozzle med en större nozzle så det går att skriva ut snabbare och effektivare
för större modeller.
Med en bredare tråd som läggs ut blir det svårare att göra små detaljer, men skrivaren behöver köra färre pass per lager
samtidigt som man har tjockare lagertjocklekar och kan på så sätt få till en grövre yta och betydligt fortare jämfört med en
liten nozzle-diameter
Simplify3D är en mjukvara som låter oss ställa in fler inställningar för att optimera inställningarna för er modifierade
maskin.

Genom att godkänna ordrar och offerter godkänner du även våra försäljningsvillkor som
finns på denna länk: http://www.creativetools.se/terms-and-conditions-se

Creative Tools Sweden AB
Slottsmöllan
30231 Halmstad
Org.nr: 556657-0791

Tel: +46(0)35-77 77 880
E-post: sales@creativetools.se
Hemsida: www.creativetools.se

Summa exkl moms
Moms
Öresutjämning
Summa totalt

40 602,48
10 150,62
-0,10
50 753,00

SEK
SEK
SEK
SEK

Bankgiro: 503-0309
Godkänd för F-skatt
Momsreg nr: SE556657079101
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Lösningsförslag CAD programvara
Licenser
S:t Eriks följande aktiva licenser från Autodesk via företaget Cadcraft AB:

Inventorpaketet (3D programvara) är en nätverkslicens. Kan alltså installeras på fler
klienter, men endast en samtida användare.

Läs mer om Inventors premium paket här:
http://www.autodesk.com/suites/product-design-suite/included-software

Prisbild:
Uppgradering från AutoCAD LT (fast/standalone) till Inventor Premium
(fast/standalone): 53 000 kr
Ordinarie pris: 65 000 kr
Eventuellt nätverkstillägg: 16 000 kr
Alternativa lösningar presenteras på nästkommande sida
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Förslag 1
Köp Inventor från befintlig leverantör enligt offertuppgifter ovan.

Förslag 2
Initiera en inköpsprocess med de större företagen på marknaden: SolidWorks,
Autocad och NX där prestanda, användningsmöjligheter samt kostnad utvärderas
gentemot leverantör.

Förlag 3
Om möjligt dela redan befintligt nätverksbaserade licensen med St:Eris anläggning i
Kil. Beror på hur beläggningen ser ut på denna licens samt hur väl samarbetet
mellan anläggningarna är.

Övrigt
Prismässigt är Solidworks och Inventor likvärdiga. Leverantören av Solidworks är
intresserad av en större affär och är då beredd att gå ner ”kraftigt i pris pga.
konkurrenssituationen mellan leverantörerna.
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Bilaga 4 - Illustration av konceptinsamling

Alternativ 1: Fyll i uppgifter om nytt koncept via en Excel-mall
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Alternativ 2: Fyll i uppgifter om nytt koncept via en Word-mall

Välkommen till St:Eriks 2.0 Konceptmapp!
1. Välj "Redigera dokument" --> "Redigera i Word Online", för att kunna anteckna din idé.
2. Fyll sedan i din nya idé med den information exemplet nedan innehåller.

Exempel:
1. (Konceptnummer)
Datum: 2015-04-23
Namn: Emil Johansson
Kategori: Mur
Idé: En mursten som är formad likt ett "T", storlek xxx.
Kompletterande delar: Multikrön, Normalblock, Överliggare etc.
Skiss: (infoga eventuell bild)

Vilket behov ska produkten uppfylla: Flexibel mur som kan läggas på olika vis beroende på
utformningsönskemål.
Vad kommer idén ifrån: Vilken kund och kontaktuppgifter, konkurrent, utomlands, egen idé?
Förväntade intäkter (försäljningsvolym, accepterat marknadspris):
Passar produkten in i befintligt sortiment? (Helt ny, ersätta etc.):
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Bilaga 5 - Mappstruktur Online

SLUT PÅ DOKUMENT.
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