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Sammanfattning 
 
Examensarbete i Industriell ekonomi med specialisering kvalitetsteknik, Högskolan i Borås, 
VT 2007 
 
Författare: David Måhede, Maria Collin 
Handledare: Jonas Stray 
 
Titel: Tillämpning av Leanprinciper inom produktutveckling 
 
Bakgrund och problemdiskussion 
Produktlivscykler blir allt kortare och för att jobba med långsiktig lönsamhet och agera som 
en marknadsledare eller en aggressiv konkurrent måste företag arbeta med att uppfylla eller 
helst överträffa kundens behov (Bergman & Klefsjö, 2001).  
 
Med marknadens ändrade förutsättningar har Japan och främst Toyota stått som föredöme och 
modell för utvecklingen av Lean Enterprise. En filosofi vars uppbyggnad startade på 
produktionsgolvet med en strävan att eliminera slöseri, bygga in kvalitet och snabbare få ut 
produkterna till kunden (Sober, Liker, Ward, 1998). Under de sista åren har intresset för 
Toyotas produktutveckling intensifierats då undersökningar har visat att Toyotas 
produktutveckling av nya bilmodeller tar hälften så lång tid och är upp till fyra gånger så 
effektiv som jämförbara amerikanska bildproducenter (Ballé F. & Ballé M, 2005). 
Då Lean-filosofin för många företag har inneburit minskat slöseri och ökad 
produktionseffektivitet med över trettio procent hävdar man att ”Product development must 
now be changed in ways resembling the lean-manufacturing techniques that transformed 
mass production” (Holman, Kaas, Keeling, 2004 s.2). 
 
Syfte 
Att med en grund i Lean-filosofin utreda befintlig produktutvecklingsprocess på Mekanik 
med syfte att baserat på de uppgifter som samlas in ge rekommendationer för vidare arbete för 
att förbättra befintlig produktutvecklingsprocess 
 
Metod 
Den använda undersökningsmetoden är i huvudsak av kvalitativ1 natur och har utförts genom 
intervjuer och granskning av tillgängliga processcheman och övrig data som funnits relevant 
för studien. 
 
Analys och rekommendationer 
Av de iakttagelser som gjorts under studien finns det mycket att hämta i det tankesätt som 
menar att man med fördel kan standardisera aktiviteter och dokument inom 
produktutvecklingen för att erhålla struktur och uppnå organisatorisk lärande och en 
organisation som tänker och agerar enligt en strävan att ständigt förbättra sig. Enligt det 
tänkande som beskrivs i de tretton principerna och som kännetecknar en Lean 
produktutveckling handlar det om att arbeta fram en så bra struktur så att man kan ägna sig åt 
att sköta sitt arbete.  

                                                 
1 Se avsnitt 2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod för definition.  
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Summary 
 
Thesis work in Industrial Management with a specialisation in Quality Management, 
University college of Borås, spring 2007 
 
Authors: David Måhede, Maria Collin 
Instructor: Jonas Stray 
 
Title: The use of Lean Principles in Product Development 
 
Background 
Product life-cycles are getting shorter and the competition of customers more aggressive. The 
long term perspective of being a market leader or delivering profits according to shareholders 
requirements, companies need to develop and sell products that are not only what customers 
expect. They need to excel customers’ expectations in order to satisfying their needs 
(Bergman & Klefsjö, 2001). 
 
The change of market opportunities from where the producer were able to control what to be 
produced and when, to one-piece flow decided by the customer Toyota has been the model 
and example of what a Lean Enterprise is. A philosophy that started in the production line in 
order to eliminate waste, build in quality and to serve customers in real time (Sober, Liker, 
Ward, 1998). Toyota’s product development process is now in focus after several studies have 
shown that Toyota is able to develop a new car in half the time and four times more efficient 
than American car producers (Ballé F. & Ballé M, 2005).    
 
To many companies Lean principles has meant reduced waste and increased efficiency by 
more than thirty percent they say that ”Product development must now be changed in ways 
resembling the lean-manufacturing techniques that transformed mass production” (Holman, 
Kaas, Keeling, 2004 s.2). 
 
Purpose 
From Lean philosophy investigate current product development process with purpose to find 
next steps appropriate to adjust the company’s product development process according to 
Lean principles.  
 
Method 
The research method used is mainly qualitative where interviews and studies of recent process 
flow charts and other relevant data for this study have been made.    
 
Conclusion and recommendation 
In order to achieve structure in the product development process and promote the work of 
continual improvements and organisational development and learning. Lean principles like 
standardisation of activities and documents preferably could be used. According to the 
thirteen principles illustrating a Lean product development process the work need to be 
structured and standardised so that the engineers and team members could be focusing on 
doing their work, developing new products and nothing else supported by a defined process.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Som ett led i utvecklingen från massproduktion mot en mer kundorderstyrd tillverkning 
upplever många företag en stor press att få ut nya produkter snabbare på marknaden. 
Produktlivscykler blir allt kortare och för att jobba med långsiktig lönsamhet och agera som 
en marknadsledare eller en aggressiv konkurrent måste företag arbeta med att uppfylla eller 
helst överträffa kundens behov (Bergman & Klefsjö, 2001).  

Under de senaste decennierna har den tillverkande industrin effektivt anpassat sig till 
marknadens krav delvis genom att tillämpa modernare och mer sofistikerade kontroll och 
styrsätt. Här hävdar man att icke producerande företag och avdelningar har att lära av den 
producerande industrin när det kommer till att arbete med effektivisering och kvalitet och till 
och med förespråkar; ”that the service sector can benefit from applying philosophies and 
techniques developed in manufacturing” (Bowen & Youngdahl, 1998, pp.221). Det är 
emellertid viktigt att implementeringen av principer för kontroll och styrning anpassas efter 
de fundamentala skillnader som finns mellan enheter som produktutveckling, ekonomi och 
administration och enheter där renodlad industriproduktion sker och varför färdiga modeller 
från tillverkande företag har ett begränsat värde (Dobbs & Pohl 2006). 

Produktutvecklingsprocesser har liksom inom producerande enheter ofta utformats så att 
arbetsgången följer en produktionslina: från marknadsundersökning till framtagning av olika 
produktkoncept, design, testning av prototyp, tills slutlig produkt (Holman, Kaas, Keeling, 
2003). De senaste 15 åren har företag i någon mening tillämpat en standardiserad 
produktutvecklingsprocess med utarbetade tidsplaner, ”gates” då strategiska beslut ska tas och 
krossfunktionella team (Holman, Kaas, Keeling, 2003). Det nuvarande tillvägagångssättet har 
inspirerats av produktionsindustrins strävan att bli effektivare och öka kvalitén på sålda 
produkter.  

På senare tid har undersökningar och forskning visat på skillnader i effektivitet mellan 
Japanska och Amerikanska producenter gällande tid till marknad, skillnader i kvalitet, 
produktdesign, tillverkningskostnad och produktivitet (Sobek, Liker, Ward, 1998). 
Specialister inom ämnet hävdade att svagheterna hos de Amerikanska producenterna var 
integrationen mellan produkt- och tillverkningsdesign, marknadsavdelning, inköp, finans och 
andra funktioner och enheter inom organisationen. (ibidiem) Lösningen på problemet blev 
utvecklingen av verktyg och principer som Quality Function Deployment, robust design och 
arbetet med tvärfunktionella team inom organisationen. Lösningar som till en början radikalt 
förbättrade utvecklingsarbetet men som på senare tid ha visat sig bidrag till olika problem 
(ibid). Sammansatta team med personer som representerar olika funktioner bidrar till att 
organisationen förlorar i kompetensuppbyggnad, då mer tid går åt att arbete inom teamet än 
att arbete inom funktionen där kompetensen byggs och fördjupas. Lärandet som var motorn 
till arbetet med tvärfunktionella team begränsas av att personer tenderar att snabbt rotera 
mellan positioner. Standardisering mellan produkter har blivit lidande då utvecklingsteamen 
har utvecklats till att bli självstyrande och inte integrerade. Orsaken tros ligga i att 
organisationer som tillämpar funktions- och projektbaserade teamstrukturer får en 
intressekonflikt mellan funktionschefer och projektledare, med ingenjören i mitten som ska 
följa direktiv och beslut från två håll (Sobek, Liker, Ward, 1998). 
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I artikeln ”Applying Lean Principles to Product Development” (www.sae.org), visar James 
Morgan, VD Troy Design and Manufactoring på effektiviteten av att anpassa befintliga Lean-
verktyg till produktutvecklingsprocessen. Så länge det finns en förståelse av de delar som 
skiljer produktutvecklingsprocessen från andra processer kan arbetet reduceras med 30-50 % 
genom att reducera flaskhalsar, eliminera omarbete, reducera variation och genom att ha ett 
effektivt resursutnyttjande. Toyotas produktutveckling får ut en produkt på marknaden på en 
bråkdel av den tid som konkurrenterna kräver, vilket visar på möjligheterna.  

1.2 Problemdiskussion 

Med marknadens ändrade förutsättningar har Japan och främst Toyota stått som föredöme och 
modell för utvecklingen av Lean Enterprise. En filosofi vars uppbyggnad startade på 
produktionsgolvet med en strävan att eliminera slöseri, bygga in kvalitet och snabbare få ut 
produkterna till kunden (Sober, Liker, Ward, 1998). Under de sista åren har intresset för 
Toyotas produktutveckling intensifierats då undersökningar har visat att Toyotas 
produktutveckling av nya bilmodeller tar hälften så lång tid och är upp till fyra gånger så 
effektiv som jämförbara amerikanska bildproducenter (Ballé F. & Ballé M, 2005). 

Västerländska företag har efter sitt genombrott med att effektivisera 
produktutvecklingsprocessen nått en punkt då man inte når längre men fortfarande ligger 
långt efter japanska företag. I en typisk utvecklingscykel kan så mycket som en tredjedel av 
tiden läggas på onödigt arbete eller väntan på att ett beslut eller information (Holman, Kaas, 
Keeling, 2004). Producerande enheter kan ofta med relativt enkla och konkreta metoder 
övervaka produktionen och genom iakttagelser bygga en handlingsplan för att reducera 
misstag och minska slöseri. Detta låter sig göras då produktions- och distributionsprocesser 
rymmer standardiserade moment. Inom tjänste- och serviceinriktade funktioner är detta arbete 
ofta mer komplext. Då Lean-filosofin för många företag har inneburit minskat slöseri och 
ökad produktionseffektivitet med över trettio procent hävdar man att ”Product development 
must now be changed in ways resembling the lean-manufacturing techniques that transformed 
mass production” (Holman, Kaas, Keeling, 2004 s.2).     

Mekanik, ett dotterbolag till Group har sedan ett år tillbaka tillämpat tekniker och tankesätt 
inspirerade från Lean produktion i tillverkningsprocessen. Då många tankesätt och verktyg 
inom Lean anses som värdefulla för att skapa en resurseffektiv organisation står nu Mekanik 
redo för att starta resan inom produktutvecklingsprocessen. 

Produktutvecklingsprocessen står som ansvariga för att i linje med företagets verksamhetsmål 
utveckla nya produkter för att säkra en framtida lönsamhet, men även att förbättra redan 
befintliga produkter. Mekanik har idag en produktutvecklingsprocess som lider av den 
problematiken som har lyfts fram i bakgrunden. Utvecklingsprojekten upplevs idag ta för lång 
tid och är ofta förenade med problem som innebär att arbetet stannar upp och onödiga 
kostnader läggs på omarbeten och uppfinna nya tekniska lösningar istället för att ta tillvara på 
gammal kunskap. Vidare upplever Mekanik att det råder resursbrist inom verksamheten då 
flera projekt samtidigt konkurrerar om de interna resurserna vars interna prioritering inte alltid 
blir enligt vad som är mest värdeskapande för kunden. Då ISO-certifieringen legat till grund 
för skapandet av de processer som utgör grunden för hur man inom Mekanik ska arbeta, 
upplevs det allmänt svårt att inom de olika avdelningarna tänka i processer och förstå 
innebörden med värdeskapande för kunden. En standardisering av hur man inom 
utvecklingsprojekt ska arbeta är tydlig men kan i vissa avseenden sakna en standardisering 
hur vissa dokument ska vara utformade för att upprätthålla ett informationsflöde av högt 

 7 



värde och hur man med hjälp av en balanserad styrning2 finna de prestationsmått som 
möjliggör en bättre kontroll och uppföljning under utvecklingsprojekten. 

1.3 Syfte  

Syftet med arbetet är att med en grund i Lean-filosofin utreda befintlig 
produktutvecklingsprocess på Mekanik med syfte att baserat på de uppgifter som samlas in ge 
rekommendationer för vidare arbete för att förbättra befintlig produktutvecklingsprocess.  

1.4 Uppsatsens disposition  

 

                              
2 Balanserad styrning är en vidareutveckling av ”The Balanced Scorecard”, Ax. Et al (2001). 
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2 Metod 

2.1 Studiens genomförande 

Den använda undersökningsmetoden är i huvudsak av kvalitativ3 natur och har utförts genom 
intervjuer och granskning av tillgängliga processcheman och övrig data som funnits relevant 
för studien. Då studien initierades av Mekanik har problemställning och syfte formulerats 
efter Mekaniks önskemål och genom diskussioner med på företaget utsedd handledare. För att 
uppfylla syftet har stort fokus lagts på empirin som har fungerat som bas för intervjuernas 
upplägg och lagt en grund för analyskapitlet. Under arbetets gång har empirin fått omarbetas 
bland annat beroende på intervjuerna och de infallsvinklar problemställningen fått genom 
dem.  

2.2 Vetenskaplig forskningsmetod 

Studien är utförd på ett sätt som använder teori och empiri om vartannat, det innebär att 
angreppssättet för studien har varit abduktivt (Patel & Davidsson, 2003). 

Att växla mellan teori och empiri på det här viset ger fördelar; genom att utgå från teorin och 
sedan pröva teorin på empirin går forskaren bevisföringens väg, medan en strategi där 
forskningen baseras på en enskild händelse som får ligga till grund för formuleringen av en 
teori mera är upptäcktens väg. Den förstnämnda, bevisföringens väg kallas deduktion 
(Johansson-Lindfors 1993) och den sistnämnda, upptäcktens väg kallas induktiv ansats (ibid). 
En växelverkan av de två är det abduktiva angreppssättet (Patel & Davidsson 2003). En fördel 
som vunnits genom att pendla mellan teori och empiri är att förståelsen för ämnet ökat hos 
författarna under arbetets gång. 

2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod 

Baserat på studiens art faller sig en kvalitativ undersökningsmetod naturlig. För att uppfylla 
syftet krävs en djupare förståelse för ämnet vilket kräver en mer ingående information än vad 
som kan fås genom en kvantitativ metod. Kännetecknande för datainsamlingen är att den varit 
osystematisk och informell för att undvika den förlust av information som kan bli resultatet 
om data samlats in med hjälp av hårt strukturerade frågor med fasta svarsalternativ, det vill 
säga om datainsamlingen varit utformad för en kvantitativ studie. Vid den kvalitativa metoden 
letar forskaren efter det unika och säregna och eventuellt avvikande (Lundahl & Skärvad, 
1999). En fördel med den kvalitativa metoden ar att den till skillnad från den kvantitativa 
metoden som syftar till att orsaksförklara det studerade snarare än att skapa en djupare 
förståelse, ger en närhet till respondenten tack vare en öppen dialog (ibid). 

                                                 
3 Se avsnitt 2.3 Vetenskaplig undersökningsmetod för definition.  
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2.4 Datainsamling 

2.4.1 Sekundärdata 
Uppsatsens problembakgrund bygger på en allmän diskussion om produktutveckling och dess 
roll för företagets fortlevnad. Problemdefinitionen riktar sitt fokus mot Mekanik och de 
problem de upplever finns idag.   

Utifrån problembakgrund och problemdefinition genomfördes sökningar i vetenskapliga 
artiklar och befintlig forskning för att få en uppfattning av vad som tidigare gjorts inom 
området. Sekundärdata som har använts utgörs av litteratur, vetenskapliga artiklar och tidigare 
uppsatser som har gjorts inom studiens referensram. Litteratursökning har främst skett på 
högskolan i Borås bibliotek och på Göteborgs universitetsbibliotek. De vetenskapliga artiklar 
som har använts har huvudsakligen hittats med hjälp av högskolan i Borås sökmotor 
”samsök”.  

Insamlad data är huvudsakligen kvalitativ.  

2.4.2 Primärdata 
Studiens primärdata utgörs av intervjuer, enkäter och tillgänglig data som används i 
verksamheten samt deltagande på utvecklingsmöten och diskussioner med handledaren på 
företaget. Intervjuer utanför Mekanik har genomförts med personal på Elektronik, involverade 
i utvecklingsprojekt tillsammans med Mekanik.  

2.4.3 Intervjuernas och enkäternas upplägg 
Utifrån referensramen byggdes ett ramverk av frågor fram baserade på Jeffrey K Likers 
artikel som presenterar 13 punkter som kännetecknar en Lean produktutveckling. Ramverket 
kan ses i Bilaga1. 

Respondenter var två projektansvariga från Mekanik och två projektansvariga Elektronik. I 
Empirin framgår inte vem som sagt vad annat än vilket företag respondenten representerar på 
önskemål från uppdragsgivaren Mekanik.  

Frågorna i intervjuerna gavs en allmän karaktär för att ge respondenterna större utrymme att 
bygga upp resonemang och tankegångar, samtidigt som de fick en chans att exemplifiera från 
sitt dagliga arbete. För att få tillgång till material som till exempel exemplifierande 
processbeskrivningar och annat internt material genomfördes intervjuerna på respondenternas 
arbetsplats. Intervjuerna planerades till 1-2 timmar beroende på tillgänglig tid för 
respondenten och leddes som en öppen diskussion med stöd i frågorna för att behålla fokus på 
det som var för studien relevant. För att öka tillförlitligheten och för att underlätta analys och 
tolkning spelades intervjuerna in. 

Enkätundersökningen är en så kallad besöksenkät (Dahmström, 2000). Anledningen till att en 
besöksenkät valdes var för att minimera antalet bortfall i den urvalsgrupp som 
enkätundersökningen genomfördes på.  På grund av företagets storlek och det begränsade 
antalet personer som var aktuella för att delta i undersökningen valdes  besöksenkät istället för 
en postenkät. Att skicka ut en enkät med e-post eller internpost ökar risken för uteblivna svar 
eller för sent inkommna svar.  
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Enkätundersökningen fungerar även som ett komplement till de 12 frågor som intervjuerna är 
byggda kring. Enkätundersökningen ska ge den allmänna bilden av hur Lean 
produktutvecklingsprocessen är. Frågorna i enkäten har sin grund i den modell som är 
framtagen av ett stort forskningsprojekt, Lean Aerospace Initiative mellan Massachusetts 
Institute of Technology och den amerikanska rymdindustrin. Enkätfrågorna är hämtade från 
en tidigare gjord studie på Sandvik Materials Technology (Olsson, 2005) som har haft tillgång 
till den modell som IVF har tagit fram för att utvärdera hur Lean en organisation är.  

Den första delen i enkäten bestod av ett antal frågor som inledningsvis tog upp 
produktutvecklingsprocessens förmåga att leva upp till uppsatta mål: prestanda, 
utvecklingstid, utvecklingskostnad, produktkostnad. Två öppna frågor ställdes även där 
respondenterna fick möjligheten att utifrån deras erfarenhet lista de tre vanligaste, och de tre 
allvarligaste problemen under ett utvecklingsprojekt. De avslutande frågorna i del 1 behandlar 
området strategi och marknad.  

Del två i enkäten består av elva frågor hämtade från LESAT och bearbetade i studien på 
Sandvik Material Technology (Olsson, 2005). Syftet med del två är att med hjälp av 
diagrammet få en överskådlig bild av nuläget på Mekanik och utifrån det analysera var 
förbättringar behöver göras.  

Områden som berörs av enkäten visas nedan: 

1. Fokus på värde för kunden 

2. Strukturerad process för ständiga förbättringar av produktutvecklingsprocessen 

3. Att lära sig av misstag/lyckade lösningar 

4. En process för att definiera krav från kunden och intressenter 

5. Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av framtida behov 

6. Kunden först 

7. Integrering av nedströms resurser 

8. Integrerad produktutveckling 

9. Standardisering av processer 

10. Allmänna verktyg och metoder 

11. Variationdsreduktion 

Enkäten i sin helhet kan ses i Bilaga 2 
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2.5 Genomförande av analys 

Från intervjuerna har en empirisk sammanfattning gjorts. Sammanfattningen har fokus på 
grundläggande tankar och metoder som är utmärkande för Lean-filosofin och Lean- 
produktutveckling. Empirin har analyserats och ställts mot studiens referensram. I Analysen 
har fokus lagts på att få fram en med verkligheten väl överensstämmande bild av 
verksamheten och dess kopplingar till referensramen. De kopplingar som har gjorts mellan 
studiens referensram och empirin är resultat av vad författarna har uppfattat som likheter.   

2.6 Undersökningens kvalitet 

Då studien är av kvalitativ natur måste dess validitet och reliabilitet värderas på ett 
annorlunda sätt då vi till skillnad från en kvalitativ studie inte kan skatta tillförlitlighet med 
siffror.  

2.6.1 Validitet  
Då respondenterna har lång erfarenhet och blev intervjuade i sin arbetsmiljö med access till 
data för att kunna kontrollera sina påståenden om de var osäkra kan vi säga med stor säkerhet 
att respondenterna besatt den kunskap som krävdes för att svara på ställda frågor. Det innebär 
att den inre validiteten (Merriam 1994), hur väl resultatet och verkligheten stämmer överens, 
kan anses godtagbar. Skillnaden mellan Mekanik och Elektronik roll bör dock tas i beaktande, 
intervjuade på Mekanik var väl insatta i syftet och själva måna om ett resultat som kan 
resultera i en förbättring, medan intervjuade på Elektronik befann sig i en annan situation. 
Genom att ställa frågor som behandlar samarbete och kommunikationsvägar för ett annat 
företags räkning kan en känsla av att bli kritiserad eller en oro för att feltolkas lätt uppstå och 
därför finns risken att svaren inte blir så utförliga. Resultatet av studien är av den art att det 
inte går att generalisera, det gäller för Mekanik i den situation de befinner sig i idag och det 
innebär att studiens yttre validitiet (ibid) inte är godtagbar. 

2.6.2 Reliabilitet 
Syftet med metodkapitlet är att ge läsaren en möjlighet att förhålla sig till studien och dess 
utförande för att kunna avgöra om den är trovärdig eller inte.  

Studien har genomförts under 20 veckor, tiden har fördelats mellan företaget och högskolan, 
tiden på företaget har gett en relation med berörda parter och bidragit till att öka 
tillförlitligheten genom en kontinuerlig diskussion och möjlighet att komma tillbaka för 
klargöranden där det har funnits behov. Detta har hjälpt fram en förståelse för studien och 
Respondenterna har under intervjuerna låtits att utan större påverkan eller ledning föra ett eget 
resonemang kring de frågor som ställts. För att minska risken för missförstånd och förluster 
av viktig data från intervjuerna spelades intervjuerna in. Detta bidrar till en högre reliabilitet 
(Merriam, 1994) då det ökar chansen för andra forskare att få samma svar då vi inte kunnat 
feltolka genom att försöka minnas eller genom renskrivningar av anteckningar. Enkäterna 
baserades på redan befintliga frågor som finns i det så kallade LESAT- verktyget framtaget av 
Lean Aerospace Initiative för att utvärdera befintlig produktutvecklingsprocess och hitta 
förbättringspotential. Att använda i befintliga forskningsprojekt noga utarbetade frågor höjer 
reliabiliteten.   
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En in situ studie4 av det här slaget hjälper upp trovärdigheten i primärdatan 

2.6.3 Källkritik 
Studien baseras på grundläggande tankar inom Lean-filosofin men ger utrymme för övriga 
förbättringsfilosofier och principer. Befintlig litteratur inom området är inte alltid helt 
objektivt skrivna då författarna många gånger är konsulter inom området. Den publicerade 
litteraturen har i stor utsträckning ett okritiskt förhållningssätt och är ofta författad i 
övertygande ordalag snarare än redogörande. Värdet av filosofierna har därför en empirisk 
utgångspunkt snarare än en teoretisk i det faktum att Mekanik satt sin tilltro till delar av de 
här filosofierna.  

                                                 
4 En studie utförd på plats 
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3 Lean filosofin 

Lean produktion är ett koncept som vuxit fram under de senaste tio åren och blivit synonym 
med Toyotas produktionssystem, ”The Toyota Production System” (TPS). TPS växte fram 
som en ledningsfilosofi efter andra världskriget för att göra Toyotas biltillverkning resurssnål 
och mer flexibel.  

Lean är en ledningsfilosofi som till sin hjälp har ett antal element som ska vägleda 
organisationen i sin strävan efter att bli ”Lean”. Lean är ett koncept som snarare ska ses som 
en filosofi än en process (Womack & Jones, 2003; Bhasin & Burcher, 2006). Tillsammans 
med produktion måste stödprocesserna även ändras för att Lean ska bli genomslagskraftigt 
och organisationen ska bli ett ”Lean Enterprise”. Många företag som hävdar att de 
implementerar Lean, implementerar egentligen bara en eller två av elementen i filosofin 
(Hancock & Zaycko, 1998; Liker, 2004). Många företag tror att de blir Lean och får en bättre 
process genom att tillämpa tekniker som 5S, Just-in-Time, Visual Management utan att ha 
den grundläggande förståelsen för att Lean är en filosofi eller kultur som ska tänkas av alla 
(Liker, 2004).  

Ett Lean Enterprise är en organisation som tillämpar Toyotas produktionssystem på alla delar 
i företaget. Filosofin kan ses som en fem-stegs-modell: definiera värde, till det definiera 
värdeskapande aktiviteter i processen, med ett kontinuerligt ”flow”, utifrån ett dragande 
system från kunden, med en strävan mot att bli perfekt/bättre (Womack & Jones, 2003). 
Hjärtat i systemet är medarbetarnas delaktighet: motiverade medlemmar som kontinuerligt 
söker en bättre väg (Dennis, 2002). Kärnan i Lean filosofin är att granska processerna med 
kundens ögon och reducera muda5, och alla förkommande aktiviteter som inte är 
värdeskapande ur kundens ögon. 

”All we are doing is looking at the time line from the moment the customer gives us an order 
to the point when we collect the cash. And we are reducing that time line by removing the 
non-value-added-wastes” (Taiichi Ohno, 1988) (Liker, 2004, s.7). 

”Lean thinking is lean because it provides a way to do more and more with less and less- less 
human effort, less equipment, less time , and less space- while coming closer and closer to 
providing customers with exactly what they want” (Womack & Jones, 2003 s15) 

3.1 Definiera värde  

När företag startar resan mot att bli en Lean organisation är en av de första och kanske 
svåraste uppgifterna som ett företag och dess medarbetare möter; att definiera värde (Womack 
& Jones, 2003). Värde skapas av företaget i de produkter eller tjänster som erbjuds kunden 
och vars grund vilar på att tillfredsställa ett eller flera behov (Kotler et al., 2001). Ur ett 
kundperspektiv är värde en förklaring till varför en produkt existerar (Womack & Jones, 
2003; Kotler et al., 2001).   

Att definiera värde är ett första steg att möta kundens verkliga behov med så lite muda som 
möjligt. Enligt ett massproduktionstänkande har det under lång tid varit ingenjörerna som stått 
                                                 
5 Muda: Slöseri (Dennis, 2002) 
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för skapande av värde. Avancerad design och tekniska lösningar på produkter som trycks ut 
på marknaden har kanske inget värde för kunden men istället ett egenvärde för ingenjören 
som vill överträffa sig själv genom att utveckla teknikintensiva produkter som egentligen inte 
efterfrågas. När produkten ska lanseras på marknaden försöker man trycka ut produkten; ”The 
customer will want it once we explain it” (Womack & Jones, 2003). 

Första steget mot en Lean organisation måste därför starta med att definiera värde i produkter, 
med specifika egenskaper, till ett pris motsvarande en kund eller grupp av kunder (Womack 
& Jones, 2003). 

3.2 Identifiera värdeskapande aktiviteter 

Lean baseras på ett processtänkande inom vilket man ser företaget som en värdekedja (Ax et 
al. 2002). Värdekedjan är en uppsättning av aktiviteter eller uppgifter som får värdeflödet att 
gå från: 

 Transformation av krav och behov till färdig produkt: Värdeflödet har sin början att ett 
kundbehov eller krav ska uppfyllas. Produktidén och det värde som produkten är för 
kunden går från koncept till utarbetandet av design och utveckling av produkten eller 
tjänsten till att stå färdig för en produktlansering (Womack & Jones, 2001). 

 Transformation av information från order till produktion: Värdeflödet fortsätter från 
det att produkten har lanserats på marknaden till att produkten nu har fått ett värde för 
kunden. Den uppfyller vissa behov som efterfrågas och blir därför till en order. 
Genom ordermottagningen transformeras värdet av den beställda produkten till att bli 
ett produktions- och leveransschema (ibid). 

 Fysisk transformation, från råmaterial till slutprodukt: Värdet i den produkt eller tjänst 
som kunden har beställt blir i det sista steget en tjänst eller produkt som levereras till 
kunden (ibid). En produkt eller tjänst som levererar ett värde som för kunden kan stå 
för produktens design, pris, status, teknisk lösning, hållbarhet, märke (Kotler et al, 
2001). 

För att få helhetsbilden över företagets sätt att arbeta och hur olika enheter och processer 
förhåller sig till varandra är nästa steg i Lean-tänkandet att utifrån en processkartläggning 
identifiera värdeflödet för varje produkt eller produktfamilj. Helhetsbilden ger den 
övergripande bilden av hur värdet går genom företagets aktiviteter och processer och visar på 
de tre typer av aktiviteter som är: 

1. Värdehöjande aktiviteter. 

2. Aktiviteter som inte är värdehöjande men nödvändiga på grund av företagets 
organisation, nuvarande tekniska lösningar hos maskiner, människor eller 
system. 

3. Aktiviteter som inte är värdeskapande och som omgående kan tas bort. 
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3.3 Flöde 

För att skapa ett jämt flöde genom hela värdekedjan är en av förutsättningarna att värdet för 
kunden är definierat och att företaget har blivit av med aktiviteter som inte är värdeskapande 
med hjälp av processkartläggningen (Womack & Jones, 2003). För att förstå gången genom 
processen är nästa steg att följa produkten (tjänst eller produkt) genom hela värdekedjan för 
att hitta flaskhalsar och oönskade väntetider som får flödet att stanna upp eller sakta in. 

I många företag råder fortfarande ett tänkande gällande hur organisationer är uppdelade i olika 
funktioner och avdelningar. Ett tankesätt som stödde den massproducerande industrin där en 
sådan indelning underlättade både ledning och styrning av respektive avdelning. Inom varje 
funktion finns ett tankesätt vars innebörd för optimal kostnad stöder batch- tänkandet om 
lägsta möjliga kostnad per producerad enhet. Ett tankesätt som innebär att tillverka eller 
tillhandahålla så mycket av samma variant som möjligt per tillfälle. (Womack & Jones, 2003). 
Följaktligen uppstår långa väntetider både inför och efter aktiviteter för att de olika 
avdelningarna måste ställa om från en produktvariant till en annan. Ett tänkande som håller 
medarbetarna sysselsatt både inom produktionsenheter och administrativa enheter i företaget 
och där fel upptäcks långt senare än redan i nästa steg som i ett flödestänkande enligt Lean. 

Den största utmaningen för att skapa ett utjämnat flöde är att släppa tankarna om att 
organisera kunskap och utrustning i avdelningar för att enligt detta tankesätt suboptimera 
varje avdelning till att minimera den bärande kostnaden. Uppdelningen i avdelningar 
motarbetar tänkandet att uppnå ett flöde i värdekedjan. Medarbetare och ansvariga för de 
olika avdelningarna jobbar alla för att hålla personalen och dyra maskiner fullt sysselsatta i 
enlighet med ledningsgruppens kalkyler om att ständigt hålla full beläggning av tillgängliga 
resurser för att minimera standardkostnader. Ett tankesätt som motarbetar flödestänkandet 
(Womack & Jones, 2003; Maskell & Baggely, 2003). Problem som då återfinns är 
suboptimering i värdekedjan och en intern kamp mellan avdelningar (Womack & Jones, 
2003). Batchtänkande om högst utnyttjande av maskin och tillgänglig personal bygger även 
upp ett lager av produkter som ligger och väntar mellan varje aktivitet i väntan på att den 
tidigare batchen ska färdigställas. Flödet stannar upp och problem som existerar döljs tack 
vare de interna lager som skapas genom överproduktionen, lager av både material och 
informationsflöden som döljer problemen (Liker, 2004).  

3.4 Dragande system 

Många företag som inte är kundorienterade och söker en Lean väg för att skapa värde för 
kunden har styrning av processer och resurser som i stort bygger på interna scheman som 
trycker fram produkter. Maskiner och människor producerar mängder av produkter, delar eller 
rapporter utan att någon efterfrågan finns i den aktivitet som finns framför i kedjan. Lager 
byggs upp och ledtiderna av material och information blir långa (Womack & Jones, 2003; 
Liker, 2004). Att ställa om verksamheten från tryckande till dragande är ett steg som bidrar 
till att ledtiden från idé till färdig produkt, order till levererad produkt eller tjänst och från 
råmaterial till färdig produkt reduceras. Det uppnås genom att ingen aktivitet i värdekedjan 
producerar mer än vad som efterfrågas i nästkommande steg eller längre ner i kedjan. Ett 
tankesätt som leder till ett snabbare flöde med minskade väntetider och lager som döljer 
problem i organisationen (Womack & Jones, 2003, Liker, 2004). 
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3.5 Strävan mot perfektion 

När organisationen börjar förstå innebörden av att precisera värde, översätta detta till 
specifika beskrivningar i olika aktiviteter eller processer, vars kontinuerliga flöde av 
produkter eller information nu dras fram enligt kundens önskemål, framträder en process som 
nu blir mottaglig för arbetet med ständiga förbättringar. Felaktigheter och förseningar blir 
synliga direkt eftersom någon efterfrågar det presterade resultatet direkt. Problemen i 
värdekedjan som synliggörs drar medarbetarnas uppmärksamhet till sig och resurser kan nu 
sättas in på rätt ställen i värdekedjan för att ständigt söka en bättre väg att tillfredsställa och 
möta kundens behov (Womack & Jones, 2003). 
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4 Produktutveckling 

Som ett led i utvecklingen från massproduktion mot en mer kundorderstyrd tillverkning har 
kvalitetsbegreppet fått en allt större betydelse (Bergman & Klefsjö, 2001). ”Quality begins 
with customer needs and ends with customer satisfaction” (Kotler et al., 2001). För att 
organisationer idag ska kunna nå långsiktiga framgångar med en lönsamhet som är 
tillfredsställande för aktieägare och andra intressenter måste företag inte bara tillfredsställa 
sina nuvarande kunder. Ett långsiktigt tänkande förutsätter att företag skapar möjligheter för 
att göra sina framtida kunder nöjda (ibid). Genom att öka medarbetarnas delaktighet i en 
ständig förbättringsprocess ämnar man dessutom att nå målet till lägsta möjliga kostnad. Detta 
arbete ska vila på en kultur som sätter kunden i centrum, baserar beslut på fakta, arbetar med 
processer, ständiga förbättringar och skapar förutsättningar för delaktighet (ibid). 

Processen för framtagning av nya produkter eller förbättring av redan befintliga är både 
abstrakt och komplex (Bergman & Klefsjö, 2001). Vanligt förkommande är att företag som är 
processorienterade följer någon sorts modell, figur 1, vid framtagandet eller utvecklandet av 
nya eller redan befintliga produkter (Kotler et al., 2001). 

Figur 1 Steg i produktutvecklingsprocessen (Kotler et al., 2001 s. 
501) 

En produktutvecklingsstrategi är en grundläggande förutsättning för arbetet med framtagning 
av nya produkter, valet av vilka projekt som ska genomföras och prioriteras och var resurser 
ska läggas (Cooper, 2005). En definierad produktutvecklingsstrategi är länken mellan 
företagets produktutveckling och dess definierade affärsstrategi. Den knyter de valda 
utvecklingsprojekten till företagets valda strategi och ser till att projektens och produkters 
egenskaper tar hänsyn till dess påverkan på företagets övriga projektportfölj och mål (ibid).   

4.1 Lean Produkt utveckling 

What is product development? A useful definition is that it is the collective activities, or 
system, that a company uses to convert its technology and ideas into a stream of 
products that meet the needs of customers and the strategic goals of the company 
(Kennedy, 2003 s14) 

Toyotas produktutveckling baseras inte på en detaljerad steg-för-steg process som talar om 
hur utveckling ska ske. Istället har de en enkel projektplan som lyfter fram nyckeldata och 
ansvarsområden. De studerar både vad som fungerar och vad som inte fungerar och de 
dokumenterar och sprider den informationen. De genomför omfattande arbete med prototyper 
på grundläggande nivå och de utnyttjar ”trade curves”  för att analysera prestationer 
(Kennedy, 2003). Ett exempel är att Toyota inte sätter hårda specifikationer i början av ett 
projekt, utan fokuserar på verkställande, fysisk storlek och kostnadsmål som får mogna i takt 
med att designen växer fram. Istället för att tidigt låsa sig låter Toyota en rad alternativa 
lösningar följa med långt in i designprocessen, vilket ger ett stort antal möjligheter för att 
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kunna klara risker, och ger en flexibilitet i designen. Den slutliga designen kommer ur en 
systematisk kombinering och begränsning av de alternativa lösningarna (ibid).  

Den första tekniken i Lean produktutveckling är att involvera leverantörerna från början 
istället för att involvera dem först när en detaljspecifikation är utarbetad. Leverantörernas roll 
är inte tänkt att vara som konsulter i tekniska frågor utan som partners i utvecklingsprocessen. 
Krav på funktion hos produkten ersätter detaljerade riktlinjer. Så kallad ”multi-tasking” i 
utvecklingsprocessen innebär att olika aktiviteter utförs parallellt. Ett exmpel på hur detta kan 
ske är att istället för att först utveckla produkten och sen verktygen för produktion låta 
utvecklingen av produkt och verktyg ske samtidigt. Den mest uppenbara fördelen är att 
utvecklingstiden kan reduceras (C. Karlsson, P. Åhlström, 1996). Att arbeta I tvärfunktionella 
team lyfter utvecklingsprocessen då kunskap samlas och utnyttjas, men för att skapa den 
typen av samarbete krävs ett starkt engagemang från ledningen och avsatt tid för att inte göra 
andra arbetsuppgifter lidande. En projektledare som ansvarar för teamets sammansättning har 
många gånger inte den auktoritära roll över andra funktioner som krävs för att få den här 
typen av team att fungera (Liker, 2004). 

Toyotas sätt att organisera sina resurser i form av både mänskliga och tekniska, hur 
medarbetare ska tänka och agera, hur strukturen och arbetet runt utvecklingsarbetet ska 
hanteras kan utläsas i de 13 ledningsprinciperna som är grunden till det arbete som idag har 
stått som modell för en Lean produktutveckling. De 13 ledningsprinciperna indelas i de tre 
huvudgrupperna: processprinciper, individen, verktyg och teknologi som formar det system 
som har bidragit till västvärldens intresse för Toyotas framgångsrika arbete. 

”The key to the Toyota Way and what makes Toyota stand out is not any of the individual 
elements.. But what is important is integrating all the elements together into a system. It must 
be practiced every day in a very consistent manner-not in spurts” (Liker, s. 9, 2006). 
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4.1.1 Processprinciper  
Företag som tillämpar ett processtänkande med en strävan att utveckla och förbättra 
processerna måste skapa ett arbetssätt som stöder processorienteringen (Bergman & Klefsjö, 
2001). Till varje process utses ofta en processägare som får det strategiska ansvaret för att 
kontrollera, effektivisera och utveckla processen (Ax et al., 2002). Företag som är 
processorienterade använder olika tekniker för att kartlägga verksamheten i process- och 
organisationsscheman där processerna och aktiviteterna kopplas till mål och prestationsmått 
för att möjliggöra kontroll och uppföljning (Bergman & Klefsjö, 2001). 
  
Produktutveckling är en mer komplex process än tillverkning, men samma fördelar kan nås 
genom en standardisering. Kunden är utgångspunkten för alla processer. Att exempelvis 
design och funktion ska vara kompatibla kan vara ett problem på många företag, genom att 
skapa en gemensam utgångspunkt, kunden, bör inte det problemet existera, de servar ju båda 
kunden! Det finns stora fördelar med att låta utvecklingsprocessen bli framtung, genom att 
låta ett stort antal lösningar följa parallellt en bit in i projektet kan sena ändringar undvikas. 
Även om en produkt som utvecklas inte är den andra lik är de sekvenser som måste göras ofta 
desamma, att skapa ”nivåer” i utvecklingsprocessen ger en möjlighet till ständiga 
förbättringar genom användande av verktyg som värdeflödesanalys och köteori. Enligt Toyota 
är en bra process inte en process definierad av teknologi, utan en process definierad av bra 
processprinciper. Processen förbättras sen enligt dessa principer, se tabell 1 (Liker & Morgan, 
2006). 
 
Tabell 1 Process Principles of Product Development (Liker & Morgan, 2006 s.10)  

Principle Description 

1. Establish customer- defined value added from waste Lean is a never-ending journey of waste elimination. 
Waste is non-value added defined by first defining 
customer value 

2. Front load the product development process to 
thoroughly explore alternative solutions while there is 
Maximum Design Space 

Defining the wrong problem or premature convergence 
on the wrong solution will have costs throughout the 
product life cycle. Taking time to thoroughly explore 
alternatives and solve anticipated problems at the root 
cause has exponential benefits.  

3. Create a levelled Product Development Process 
Flow 

Levelling the flow starts with stabilizing the process so 
it can be predicted and appropriately planned. This 
allows product planning to reduce wild swings in work 
load. Predictable work load swings can be staffed 
through flexible labour pools.  

4. Utilize Rigorous Standardisation to Reduce 
Variation, and Create Flexibility an Predictable 
Outcomes 

Standardisation is the basis for continuous 
improvement. Standardisation of the product and 
process is a foundation for all the other process 
principles.  
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Samla in data för att definiera kundvärde 

Arbetet med att ta fram nya produkter eller lösningar kan starta med en insamling av olika 
typer av information baserad på ”förarbetet” till KANO-modellen. I ”The Voice of the 
Customer” tar författaren Shillito fram tolv frågor, s 180, som hjälper till att formulera syfte 
och mål. Frågorna är uppbyggda för att erhålla grundläggande information från olika 
avdelningar och funktioner i företaget. Frågorna tvingar även medarbetarna att arbeta 
tvärfunktionellt för att skapa naturliga informationsvägar mellan avdelningar och funktioner 
(Shillito, 2000).  

 
Efter att ha definierat marknaden och de segment som kan finnas är uppgiften att definiera 
vem kunden är. Ett av hjälpmedlen kan vara att göra en kundmatris vars uppgift är att lyfta 
fram vilka företagets kunder är; inte bara de som företaget säljer direkt till utan även de som 
ska serva maskinen, använda den eller har en indirekt påverkan. Att lyfta fram de kunder som 
är av intresse underlättar sedan arbetet med att konstruera frågor eller sätt för hur 
datainsamling ska ske (Shillito, 2000). 
 
Marknadsundersökningar är till för att länka tillverkaren – kunden – och den omgivande 
miljön till marknadsavdelningen via information. Undersökningar som genomförs har olika 
syften och kan göras för att analysera potentialen att gå in på en ny marknad eller öka andelen 
i ett segment. Undersökningar kan även göras för att kartlägga kunders behov och 
köpbeteenden, men även hur produkter och tjänster lever upp till kunders behov (Kotler et al., 
2001). 
 
Processen för insamling av information följer i stort fyra steg, se figur Nr.2. Det kritiska 
momentet i arbetet med undersökningar är att problemet eller syftet med undersökningen är 
tydligt definierad. De olika modeller för dels insamling av data, men även för hur analys och 
slutsatser ska genomföras bygger i stort på det valda problemet eller problem som ska 
undersökas (Kotler et al., 2001). 
 

 

Figur 2 The marketing research process (Kotler et al., 2001 s. 272) 

Valet av genomförande av insamling av data beror på frågorna hur och när insamlingen av 
VOC ska ske. De olika teknikerna som är vanligast i samband med undersökningar styr i 
någon grad hur tillvägagångssättet ska ske (Kotler et al. 2001; Shillito, 2000):  

 Intervjuer 
 Gruppintervjuer (fokusgrupper) 
 Enkätundersökningar 
 Fallstudier 
 Observationer i samband med användning av produkten 
 Interna observationer av telefonsamtal vid försäljning, service  
 Interna databaser av till exempel klagomål och avvikelser/reklamationer 
 Internet 
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Tolkning och översättning av insamlad data 

Kunders behov/krav (need) önskemål (want) måste efter insamling och analys 
översättas till företagsspecifika eller produktspecifika egenskaper. Ofta kan man 
i intervjuer eller observationer förbereda sig på den sortens transformation 
genom att tillämpa olika tekniker som 5-varför eller KANO-modell (Shillito, 
2000).  Generellt kan kunden inte uttala sig vad den önskar sig beroende på ett 
kortsiktigt tänkande där kunden här och nu säger vilket behov som måste 
uppfyllas. För att företaget ska kunna utveckla framtidens produkt som 
uppfyller de behov som kunden i dagsläget inte är medveten om men som i 
framtiden har blivit ”måste ha”, är dessa tekniker och regelbundna 
undersökningar till hjälp (Shillito, 2000; Kotler et al. 2001). 
 
5-varför innebär att man till ett uppkommet problem som diskuteras eller 
kommer fram under en enkät eller intervju, ställer sig frågan ”varför” fem 
gånger för att komma fram till den grundläggande orsaken till att kunden 
upplever ett problem eller avsaknaden av något, kallat rotorsaksanalys (Shillito, 
2000). Fem varför kan härledas till Toyotas produktutveckling där 5-varför 
används som en teknik för att få fram produkter med hög kvalitet ”Taiichi Ohno 
emphasized that true problem solving requires identifying root cause rather than 
source” (Liker, 2003 s.253). 
   
KANO-modellen figur Nr.3 är en teknik där man försöker identifiera och  
prioritera kundens behov och helst förutse framtida behov och förväntningar 
(Bergman & Klefsjö, 2001).  

 

Figur 3 Kanomodellen för kundtillfredsställelese (Bergman & Klefsjö, 2001 s.311) 
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I modellen talar man om tre grupper av kundbehov: 
 

 Basbehov: Behoven är så självklara för kunden att det är svårt att få reda 
på dem genom undersökningar. Att bara nå upp till dessa basbehov som 
kunden förväntar sig skapar inga nöjda kunder. 

  
 Uttalade behov: De uttalade behoven är ofta de behov som lyfts fram när 

man diskuterar kundbehov och svarar mot vad kunden förväntar sig av 
den produkt eller tjänst som erbjuds. Ett företag som är bättre på att 
förstå dessa behov och dessutom är bättre än sina konkurrenter kan 
vinna kundernas förtroende. 

 
 Omedvetna behov: Företag kan inte alltid förvänta sig att kunden själv 

ska veta vilka behov hon har och hur dessa kan uppfyllas. Omedvetna 
behov kan företaget inte få fram genom att ställa direkta frågor till 
kunden. Lyckas företaget att identifiera sådana behov och sedan finna en 
produkt eller tjänst som tillfredsställer dessa kan företaget skaffa sig 
stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter.  

 
För att kunna konstruera en KANO-enkät måste företaget först undersöka vilka 
produktegenskaper eller andra typer av behov som är av betydelse för kunden. Svårigheten 
som är beskriven ovan är att få fram de outtalade behov som kunden inte är medveten om. Ett 
av flera sätt är att träda in i kundens roll och försöka tänka och vara som kunden (Bailom et 
al, 1996). En noggrann analys av de problem som kunden upplever kan vara till stor hjälp vid 
undersökningar och skapar bättre förutsättningar än att bara undersöka kundens behov. Till 
hjälp kan man ha fyra frågor för att undersöka kundens problem: 
 

1. Vilka associationer gör kunden när hon använder produkt X? 
2. Vilka problem/fel/klagomål upplever kunden när hon använder produkt X? 
3. Vilka kriterier lägger kunden vikt vid när hon ska köpa produkt X? 
4. Vilka nya egenskaper och tjänster skulle bättre möta de förväntningar som kunden 

har? Vad skulle kunden vilja ändra på i produkt X? 
 
Nästa steg är att konstruera en KANO-enkät. Basbehov, uttalade behov och omedvetna behov 
samt vilka behov som kunden inte lägger någon vikt vid kan klassificeras med hjälp av ett 
frågeformulär (Bailom et al. 1996)6. 
 

                                                 
6 För exempel på Kano-enkät se förslagsvis ”The Kano Model: how to delight your customers”, Bailom et al. 
Tillgänglig på “Center för Quality of Management Journal” special issue on Kano´s Methods for Understanding 
Customer-defined Quality vol 2 No4 fall 1993.  
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Översätt kundkrav och behov till den egna produktutvecklingsprocessen 

En definition av kundcentrerad planering är (Bergman & Klefsjö, 2001 s.123) ”Ett system för 
att översätta kundens önskemål till, för företaget, relevanta specifikationer i varje steg av 
produktframtagningsprocessen, från marknad till utveckling, produktion och försäljning och 
service.” Genom att basera produktutvecklingsprocessen på fyra olika dokument, figur 4, som 
överför krav från en hög nivå till en lägre säkras kundens behov och förväntningar som är den 
högsta nivån. Kundönskemål formar produktplaneringen som ger de produktegenskaper som 
måste beaktas i produktutformningen. Produktutformningen i sin tur ger delegenskaper som 
beaktas i processutformningen, som ger tillverkningsinstruktioner till 
produktionsutformningen (ibid). Förutom de specifikationer som kunden uppger måste krav 
för att syftet ska kunna uppfyllas tas med i beräkningen, likaså krav som ställs av lagar och 
säkerhetsföreskrifter, eftermarknad som service, tillgänglighet. En väl fungerande 
tvåvägskommunikation med kunden är en framgångsfaktor av vikt. 
 

 

Figur 4 De fyra produktutvecklingsdokumenten (Bergman & Klefsjö, 2001 s. 127) 
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Identifiera slöseri 

Process Cycle Efficiency, PCE, är förhållandet mellan värdetillförande tid och total ledtid i en 
process. En process som har en PCE på 10% eller mindre, det vill säga har 90 %  processtid 
som inte tillför värde, kan mindre än 20 % av aktiviteterna stå för 80 % av förseningarna. De 
här tidsfällorna är resultat av förseningar orsakade av ineffektivitet som exempelvis 
upprepade inlärningskurvor, variation i utbud och efterfrågan som kan vara exempelvis 
tillgänglig tid hos en resurs, variation i processkapacitet som outnyttjad tid på grund av 
datasystem eller annan utrustning som inte fungerar/finns tillgängligt, och kvalitetsrelaterade 
förseningar (George, 2003). 
  
För att identifiera de 20 % av aktiviteterna i en process som kan stå för 80 % av förseningarna 
kan en lösning vara att ta reda på vart de största ansamlingarna av Work In Progress, 
uppgifter i kö, finns. Genom att använda den kunskap om processen som finns kan 
flaskhalsen elimineras, men det är inte säkert att det är där kön av WIP finns som problemet 
ligger. Förseningen kan ligga längre bak i processen, alltså är det inte säkert att det 
angreppssättet löser problemet. För att hitta den verkliga tidsfällan är en metod att kalkylera 
vart förseningarna är störst baserat på efterfrågan, processtid och ställtid. För att genomföra en 
sådan kalkylering krävs en kartläggning av värdeflödet för vald värdedrivare för att identifiera 
flödet och kvantifiera slöserier och förseningar, hitta de största tidsfällorna och genom 
förbättringsprojekt eliminera dessa (George, 2003). 
  
I ”Introduction to the product Value Stream” av Warmkessel (1998) listas sju slöserier som 
kan appliceras på produktutveckling; 
 
Tabell 2 De sju slöserierna inom produktutveckling (Warmkessel, 1998) 

1. Överproduktion 

 

Överdetaljerat  

Onödig information 

Överflödig utveckling 

2. Transport Inkompatibel information/mjukvara 

Brister i kommunikation 

Avsaknad av standarder 

Multipla källor 

Inkompatibla destinationer - kräver multipla 
transporter 

3. Kötid 

 

Information som skapas för tidigt 

Information som kommer fram för sent 

Information som är svår att få tillgång till 

Suspekt kvalité  

4. Bearbetning Onödig serie- bearbetning 

Brist på nödvändig information 

Dåliga beslut som påverkar framtiden 

Avsaknad av bearbetning per enskild process 

För många iterationer/cykler 

Onödiga dataomvandlingar 

Överdriven verifikation 
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Avsaknad av instruktioner för omvandling 

Otydliga beslutsunderlag 

Bearbetning på fel detaljnivå 

Felaktig information sprids 

Bearbetning av felaktig information 

”Multiple tasking” där det inte finns behov 

5. Inventering För mycket information 

Ofullständigt innehåll 

”Poor Configuration Management” 

6. Onödig förflyttning Informationsanvändare saknar tillgång till information 
om hur källor tolkas 

Information överförs till fel personer  

7. Defekt Produkt Kvalitetsbrister 

Felaktig omvandling 

Information på fel nivå 

Ofullständig Information 

Tvetydig information 

Felaktig information 

Överskriden tolerans 

”Poor Configuration Management” 
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Värdeflöden och kartläggning för produktutveckling  

Steg ett är alltså att kartlägga utvecklingsprocessen och dess värdeflöden. Bryt ner processen i 
aktiviteter och aktiviteterna i uppgifter. Alla steg i processen kommer inte följa värdeflödet, 
de tillför inte ett direkt värde. Kartläggning av de högre aktiviteterna hjälper till vid den 
strategiska analysen, medan uppgifter på lägre nivå kan vara till hjälp vid mer taktisk analys 
(Millard, R 1999)  
 
I sin forskningsrapport med titeln ”Value Stream Analysis and Mapping for Product 
Development” visar Richard L Millard på varför VSA/M7 skiljer sig från andra angreppsätt 
med syfte att förbättra processer tack vare sin unika förmåga att stödja Leanideologin. 
Metoden presenteras av Millard (s 62) i 7 steg; 
 

1. Assemble and train VSA/M team 
2. Select Value Stream to improve 
3. Define Value Stream elements 
4. Analyse and map Current State 
5.  

a. Analyse and map Future State 
b. Analyse and map Ideal State 

6. Implement new process 
7. Continuous improvement 

 
Verktygen för att kunna genomföra analys och kartläggning är Ganttschema, 
processflödeskarta på detaljnivå och Designstruktur matris på detaljnivå. Se Bilaga nr 3 för 
exempel på verktyg för datainsamling. 
 
 Standardisering i utvecklingsprocessen 

”The stereotypical bureaucratic way of coordinating work processes is to specify in detail the 
content of each step in the process. Tasks are preprogrammed so that one group knows what 
to expect from another and when to expect it, with little or no communication required” 
(Durward et al, s.44, 1998). Produktionsprocessen tillåter sig standardiseras då momenten är 
återkommande utan att ändra på sig. Inom produktutveckling gäller det att hitta ett 
standardiserat arbetssätt gällande de aktiviteter och dokument som finns runt de kreativa 
lösningarna (Pröckl, 2005). På Toyota har man identifierat tre kategorier av standardisering i 
produktutvecklingsprocessen (Liker & Morgan, 2006); 
 

1. Designstandardisering som nås genom gemensam design, modulkonstruktioner, 
återanvändning och delade komponenter. 

2. Processtandardisering som nås genom att designa produkter och bygga anpassade 
tillverkningsanläggningar baserade på en standardiserad lean tillverkningsprocess. 

3. Standardiserade erfarenhetsramar(skill sets) för ingenjörerna ger flexibilitet vid 
planering av personal och tidsåtgång samt minimerar variation.  

 

                                                 
7 Value Stream Analysis/Mapping 
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5S är ett verktyg inom Lean som skapar ordning och reda på arbetsplatsen oavsett om det är 
på kontoret eller i produktion (Dennis, 2002). 

 Sortera 
 Systematisera 
 Städa 
 Standardisera 
 Se till att ordning och reda blir varaktigt 

Sortera innebär att verktyg och material skiljs från det som används och är nödvändigt och allt 
annat plockas bort eller slängs (Dennis, 2001). Systematisera innebär att de hjälpmedel eller 
dokument som används ska vara lättillgängliga och enkla att hitta. ”Exempelvis, ordning och 
reda på arbetsplatsen, det behöver inte vara snyggt, men en kollega ska kunna hitta rätt papper 
när du är borta (Pröckl, s.2, 2005). Standardisering i utvecklingsprocessen innebär att 
rapportformulär, labbförsök, kommunikation, kunskap, checklistor för designarbetet 
standardiseras för att i varje nytt projekt slippa utveckla nya arbetssätt eller dokument (Pröckl, 
2005; Durward et al., 1998). Vidare kan standardisering även innebära en beskrivning av vad 
för typ av möten som ska genomföras och hur de ska genomföras (Durward et al., 1998). 
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4.1.2 Individen 
Individerna tillför intelligens och energi till en organisation. En lean organisation strävar mot 
en öppenhet och en stark kultur där alla delar språk, symboler och värderingar, med syfte att 
utveckla en personalstyrka som utmanar, tänker och ständigt arbetar med att förbättra 
produkterna och processerna (Liker, 2004) 
 
Människorna i en Lean process arbetar i team som kontinuerligt söker en bättre väg för att nå 
upp och överträffa de mål som är processens styrparametrar (Liker & Morgan, 2006). 
Tänkandet kännetecknas av ständiga förbättringar där individerna förutom sin tekniska 
kompetens är utbildade och införstådda med de verktygen i ”The Toyota Way” som är till för 
att identifiera problem, analysera dem, utveckla mätetal för att kontrollera problemen, 
upprätthålla god kommunikation och ständigt förbättra arbetet (ibid). 
 
Tabell 3 People Principles of Product Development (Liker & Morgan, 2006 s.12) 

Principle Description 

5. Develop a ”Chief Engineer System” to 
integrate Development from start to finish 

The chief engineer is the master architect with final 
authority and responsibility for the entire product 
development process. The chief engineer is the 
overarching source of product and process integration 

6. Organize to balance Functional Expertise and 
Cross- functional Integration 

Deep functional expertise combined with 
superordinate goals and the chief engineer system 
provides the balance sought by matrix organization 

7. Develop Towering Technical Competence in 
all Engineers 

Engineers must have deep specialized knowledge of 
the product and process that comes from direct 
experience at the gemba 

8. Fully Integrate Suppliers into the Product 
Development System 

Suppliers of components must be seamlessly 
integrated into the development process with 
compatible capabilities and culture 

9. Build in Learning and Continuous 
Improvement 

Organizational learning is a necessary condition for 
continuous improvement and builds on all of the other 
principles.  

10. Build a Culture to Support Excellence and 
Relentless Improvement 

Excellence and kaizen in the final analysis reflect the 
organizational culture 
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Integrera resurser och kunskap tvärfunktionellt 

“One of the more difficult tasks in developing a high-performance Product Development 
system is striking a balance between the essential need for functional excellence within 
specific disciplines, such as Body Engineering, Electrical Engineering, or Manufacturing 
Engineering, while achieving the seamless integration for those experts across departments 
required for the success of any individual program” (Liker et al., s.13, 2006). Toyota som är 
en organisation uppdelad kring funktioner tillämpar ett styrsätt där man har tillsatt en “Chief 
Engineer” som är ansvarig för hela utvecklingsarbetet, utvecklingsteam som är uppbyggda 
kring de moduler som är bilens beståndsdelar samt ett system för kommunikation ”big room, 
Obeya” där information och kunskaper delges mellan funktionerna för att upprätthålla 
synkroniseringen mellan projekten (ibid). 
  
Ingenjörerna i utvecklingsteamen rapporterar direkt till sin funktionschef som vars uppgift är 
att fungera som mentor, stöd och teknisk expert. ”The Chief Engineer” hålls uppdaterad 
gällande utvecklingen i projekten genom att varje dag ha möten med funktionscheferna i ”big 
room, Obeya”. 
 
Korta intensiva möten för skapa flöde i utvecklingsarbetet   

”One of the most powerful ways to coordinate one’s efforts with those of people in other 
functions is to talk to them face to face” (Durward et al., s.38 1998).  
 
För att upprätthålla ett kommunikationsflöde som sträcker sig över funktionerna och 
expertisen i en organisation har Toyota möten regelbundet, upp till flera gånger per dag 
(Sobek et al., 1998; Liker et al., 2006). På mötena får teammedlemmar eller cheferna en 
överblick av varandras situation och eventuella problem eller information som kan påverka 
övrigas arbete.  
 
På Toyota skiljer man på möten som hålls för att hålla ”the Chief Engineer” uppdaterad och 
möten mellan funktionschefer eller möten för att lösa problem som uppstått (Durward et al., 
1998; Liker 2006). Problem- möten hålls när ett problem har dykt upp och behöver lösas med 
kompetens från olika funktioner. Inledningsvis skrivs en rapport gällande problemet till de 
teammedlemmar som ska deltaga i mötet (Durward et al., 1998). Rapporten cirkulerar ett par 
gånger med förslag på lösningar eller annan information för att sedan sluta i ett möte där 
involverade redan är insatta i problemet och relativt snabbt komma fram till en lösning under 
”problem- mötet”. På mötena där funktionschefer och programchefer möts en gång per vecka, 
under 30 minuter (Pröckl, 2005), behandlas de problem som projekten tagit upp, hur arbetet 
fortskrider, delar ut nya uppgifter och tar fram beslutsunderlag för att kunna fatta rätt beslut i 
rätt tid (Sebestyén, 2006). Under mötena förs inga protokoll eller powerpointbilder eller 
overheadbilder med grafer. ”Alla ropas upp, de kommenterar bara med avvikelser, 
korthuggna grymtningar, läget oförändrat, problemet löst, behöver en vecka till på oss” 
(Pröckl, s.1, 2005). 
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Lärande och ständiga förbättringar 

Vid arbetet med förbättringar av företagets processer är det viktigt att företagsledningen anger 
färdriktning, skapar möjligheter för medarbetarna och delegerar ansvar och befogenheter 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Vid förbättringsarbete är det viktigt att medarbetarna stimuleras 
och ges möjlighet att aktivt deltaga i förbättringsarbetet (ibid). 
 
Tydliga och riktade kommunikationskanaler med hjälp av visualisering möjliggör att de 
anställdas delaktighet och förståelse för uppgiften eller arbetet stärks samtidigt som 
möjligheter ges för reflektion och ifrågasättande (Kaplan & Norton, 1996). Ständiga 
förbättringar har även en stark koppling till lärande organisationer inom vilka lärandet inte 
bara syftar till att få organisationen att anpassa sig till nya krav från omgivningen utan också 
få omgivningen att förändra sig på ett sätt som är till organisationens fördel (Bruzelius & 
Skärvard, 2000). En grundförutsättning för att organisationer ska blir lärande är att 
individerna i organisationen lär (ibid) och att organisationen lär av de anställda (Kaplan & 
Norton, 1996). 
 
På Toyota stöds det ständiga förbättringsarbetet inom produktutveckling genom dels ett 
mentorskap där leverantörer tidigt involveras i designarbetet men även enligt ett begrepp som 
inom den japanska kulturen kallas Hansei, (reflektion), (Liker et al. 2006). Hansei stöder det 
ständiga förbättringsarbetet inom Japanska företag och kan liknas vid check-steget i PDCA-
cykeln8 (Liker, 2004). Inom olika program och utvecklingsarbeten tillämpas Hansei för att 
utvärdera projekten, inte bara efter avslut utan även under de olika faserna som till exempel 
prototypfasen (ibid). Vidare har företag inom den Japanska industrin även andra tekniker för 
att stödja det ständiga förbättringsarbetet och lärandet. ”Going to Gemba” Liker, s.224, 2004) 
är ett begrepp som inom Toyota betyder ”att gå till platsen” där ett problem eller en fråga 
uppkommit. För att hantera tekniken krävs god kännedom om företagets flöde i processer, hur 
standardiserat arbete kan tillämpas och kopplingar mellan olika processer osv. (ibid). 
Teknikerna har utvecklats för att tillsammans med frågorna fem-varför, nå till rotorsaken till 
de problem eller frågor som dyker upp. 
 
”It is more than going and seeing. What happened? What did you see? What are the issues? 
What are the problems?” (Liker, s. 224, 2004).  
 

3. “Think and speak based on verified, proven information and data: 
• Go and confirm the facts for yourself. 
• You are responsible for the information you are reporting to others. 

 
4. Take full advantage of the wisdom and experience of others to send, gather or discuss 

information.” (Liker s.225, 2004). 
 

                                                 
8 PDCA: Plan-Do-Chech-Act (Bergman & Klefsjö, 2001 s.214) 
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4.1.3 Verktyg och Teknologi 
De sista elementen som kännetecknar en Lean produktutveckling är hur företaget integrerar 
de verktyg och tekniska hjälpmedel som CAD-system, maskiner, digitala mät- och 
produktionsinstrument med de ”mjuka” verktygen (Liker & Morgan, 2006). Mjuka i den 
meningen att de ska stödja, ge struktur och underlätta för ingenjörerna och medarbetarna när 
det kommer till hur problem löses, kommunikation ska ske, hur lärandet ska tas tillvara och 
kommuniceras eller att arbeta med standardisering (ibid). 
 
Tabell 4 Tools and Technology Principles in Product Development (Liker & Morgan, 2006 s.15) 

Principle Description 

11. Adapt technology to Fit your People and 
Process 

Technology must be customized and always 
subordinated to the people and process 

12. Align your Organization through Simple, 
Visual, Communication. 

Aligned goals must be cascaded down and joint 
problem solving is enabled by simple, visual 
communication 

13. Use powerful Tools for Standardization and 
Organizational Learning 

Powerful tools can be simple. Their power comes from 
enabling standardization which is necessary for 
organizatinal learning 
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Måldelning, visualisering och kommunikation 

Företagsledningen skapar den gemensamma visionen för hela organisationen Ax et al., 2002).   
För att få organisationen och medarbetarna att styra mot visionen är en av ledningens 
uppgifter att tillsammans med mellancheferna att översätta och bryta ned långsiktiga mål och 
komplettera med strategier som talar om hur målen ska uppnås (Kaplan & Norton, 1996). 
Från det strategiska perspektivet är det sedan viktigt att företagets uttalade värderingar och 
mål är fast förankrade i företagets processarbete. Grundtankarna och värderingarna med 
tillhörande mål och mått ska finnas representerade från den strategiska nivån, ända ner till den 
operationella nivån i företagets processer (ibid).    
 

Strategiska 
mål 

 
 

Strategiska 
mått  

Värdeflöde     
mål  

Värdeflöde    
mått  

Kritiska 
framgångsfaktorer 

på avdelning  Avdelningsmål  Avdelningsmått  

              

Fastställ 
riktning  

Mäter hur 
strategiska 

målen 
uppnås 

 

Utarbetade 
värdeflödes-
resultat för att 
nå strategiska 
mål  

Mått som 
mäter att 
värdeflödena 
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Figur 5 Future-Oriented Measures Link Measurements to Strategic Objectives (Maskell et al., 2003 p.295) 

 
Prestationsmått som används för uppföljning och utvärdering ska dels ha en härledning till 
företagets strategi som ska svara på frågor som hur företaget planerar för att i framtiden skapa 
tillväxt, med vilken produktmix och på vilken marknad, men även vilka finansiella mål som 
ska uppnås och när dessa mål ska uppnås (Maskell & Baggely, 2003). 
  
Inom Lean är Hoshin kanri eller policy deployment ett centralt begrepp när det gäller arbetet 
med att bryta ner företagets mål från strategisk nivå, mellan avdelningar ner till den 
operationella nivån (Liker, 2004; Liker & Morgan, 2006). Metoden används generellt över 
hela organisation och inom produktutvecklingen används metoden för att bryta ner 
produktspecifika mål till detaljegenskaper och nyckeltal för prestanda, vikt, kostnad, säkerhet 
och så vidare (Liker & Morgan, 2006). För att stödja utvecklingsprocessen och även 
underlätta kommunikation tillämpar Toyota några enkla visuella tekniker för hur information 
ska kommuniceras (Liker, 2006). 
 
Visualisering en viktig del och ett verktyg för att åstadkomma en tydlig bild av verksamheten. 
Visual Management verktygen används för att etablera och visa var prioriteringarna ligger, 
synliggöra dagliga prestationer (var det en positiv dag idag, eller en negativ?), stödja 
kommunikation inom en avdelning eller mellan ledning och personal, ge feedback och 
möjliggöra för alla, oavsett post, att hjälpa till i förbättringsarbetet (George, 2003). Exempel 
på verktyg inom visual management är informationstavlor, takttavlor, statustavlor och 
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webbportaler. A3-rapporten är ett verktyg som har formen av ett A3-ark och används inom 
Toyota för att kommunicera information av olika slag (Liker, 2006; Durward et al., 1998). 
Formatet på rapporten är standardiserad beroende på vilken av de fyra områden av 
information som kommunikationen ska stödja: förslag, problemlösning, statusrapport och 
konkurrentanalys (Liker, 2006). Syftet är att försäkra sig om att alla känner till gällande 
prioriteringar, status på arbetet och kommande händelser utan det brus som uppkommer om 
informationen går genom flera kanaler. Visualiseringen underlättar för en organisation att bli 
självgående och i så hög grad som möjligt självreglerande (George, 2003). Svårigheten är att 
implementera principerna för hur kommunikation ska ske och sedan få berörda att använda 
sig av dessa (Durward et al., 2004). 
 
4.2 Teoretisk sammanfattning 

Inom Lean finns en strävan att alltid finna en bättre väg och minska slöserier som brister i 
kommunikation, avsaknad av standarder, sen information, väntan, kvalitetsbrister. 
Kundvärdet är det centrala och skapas i de produkter som kunden köper och ett svar på varför 
ett företag existerar. Företag som tänker och är Lean kännetecknas av att arbeta nära kunden 
och marknaden. Marknadsundersökningar och analyser länkar företaget – kunden – och den 
omgivande miljön med information som ligger till grund för de produkter som ska uppfylla 
vissa uttalade eller ännu inte uttalade behov i framtiden. 
 
Utvecklingsarbetet sker i tvärfunktionella team för att integrera kunskap från olika 
avdelningar och implementera kundvärde i företagets alla processer. Tvärfunktionella team 
kräver struktur och engagerat ledarskap. Framtunga utvecklingsprojekt kännetecknas av ett 
arbete där flera olika lösningsalternativ gällande design, teknik hålls öppna längre. Framtunga 
projekt kräver engagerat ledarskap och en process där fullständig förståelse för företagets, 
leverantörers och samarbetspartners processer och arbetssätt finns. 
 
Utvecklingsarbetet vars grundtankar vilar på ett Lean-tänkande kännetecknas av en process 
som är standardiserad. Dokument för uppföljning, problemlösning, kalkyler, checklistor är 
standardiserade likaså hur kommunikation, möten, vissa typer av aktiviteter till exempel 
provning ska ske. Utvecklingsarbetet stöds av chefen för utvecklingsarbetet som samordnar 
expertisen från olika projekt och kan redogöra för status i de projekt som pågår. Möten hålls 
regelbundet varje vecka med en mötesstruktur som är standardiserad. 
 
Lean produktutveckling är en process där integration och tvärfunktionellt samarbete 
förespråkas. Leverantörer och samarbetspartners involveras i arbetet vars kultur vilar på ett 
begrepp där fokus är kritiskt tänkande och reflektion, Hansei. Återkommande fel eller 
problem accepteras inte. Efter varje projekt eller under projektens gång sker kontinuerlig 
utvärdering för att hela tiden finna bättre sätt att arbeta på, och bättre lösningar som bidrar till 
ett högre kundvärde. Förbättringsarbetet är centralt inom Lean-tänkandet och stöds av de 
tekniker som: ställa sig frågan varför? fem gånger, going to gemba (gå till platsen där 
problemet uppstod) och att arbeta i förbättringsteam (Kaizen) för att skapa en lärande 
organisation. En organisation där kunskap delas mellan medarbetarna och medarbetarna lär av 
varandra. 
 
För att skapa en organisation med struktur och tvärfunktionellt kunskapsutbyte är 
visualisering i form av kommunikationstavlor en viktig del. Att visualisera är att skapa 
medvetenhet i organisationen, synliggöra prestationer, stödja kommunikation, höja 
effektiviteten och stödja arbetet med ständiga förbättringar. 

 34 



5 Empiri 

Mekanik är världsledande inom sitt produktområde med produktionsenheter i Sverige, 
Tyskland, Kina och Taiwan. Med en omsättning på 100 miljoner Euro svarar organisationen 
för 60 % av den globala marknaden och är unika tack vare sin breda produktportfölj.   

Mekanik strävar mot en Lean organisationskultur och har relativt nyligen startat ett 
förbättringsarbete inom produktutveckling för att tillämpa tekniker och tankesätt hämtade från 
Lean produktutveckling. Arbetet har delvis föregåtts av litteraturstudier och diskussioner 
kring de områden som har studerats. Ett team med representanter från olika funktioner finns 
med i den förbättringsgrupp som har satts samman. Teamet har haft regelbundna möten för att 
driva förbättringsarbetet. Arbetet tills nu har främst resulterat i att förbättringsteamet har 
börjat arbetet med att konstruera visualiseringstavlor för att underlätta beslut och skapa en 
aktiv uppföljning av projekten. Vidare har även förbättringsförslag diskuterats, strukturerats 
och till viss del delegerats till olika personer. När det kommer till 
produktutvecklingsprocessen finns en processbeskrivning gjord baserad på Wenells 
projektmodell samt en beskrivning för tillvägagångssätt. 

5.1 Generell bild av produktutvecklingsprocessen från enkätundersökning 

5.1.1 Enkätundersökning del 1 
Den första delen i enkätundersökningen syftade till att ta reda på den allmänna situationen på 
Mekanik. Enkätundersökningen (Bilaga 2) distribuerades till de nio personer som närvarade 
och ingår i det förbättringsteam som har satts samman. Majoriteten är från 
utvecklingsavdelningen men representanter finns även från kvalitet, marknad, konstruktion, 
produktion och logistik. En av enkäterna gällande del 1 saknar svar då respondenten ansåg sig 
vara för dåligt insatt i produktutvecklingsprocessen. Enkätens inledande del tog upp Mekaniks 
uppfyllelse av mål gällande: 

 Prestanda 
 Utvecklingstid 
 Utvecklingskostnad 
 Produktkostnad 

Uppsatta mål för prestanda ansåg 7 av 8, (en av respondenterna valde att inte svara på denna 
delen) låg mellan 91-110 % och den som ansåg annorlunda låg på mindre än eller lika med 70 
%. Alla respondenter ansåg att målen för utvecklingstid överskrids idag, och tidsåtgången 
uppskattades till 111-130 % av planerad tid. På frågan om utvecklingskostnad var svaren inte 
lika överensstämmande, hälften ansåg att utvecklingskostnaden överskreds med i snitt 11-30 
%, övriga låg runt samma värde men ansåg att överskridandet var över 30 % (1 av svaren) 
övriga låg i intervallet 91-110 %. På frågan om uppnådda mål för produktkostnad låg 4 av 
svaren på målvärdet, det vill säga målen för produktkostnad blev uppfyllda. Övriga svar 
visade 2 som ansåg att produkten slutade på ett lägre pris, 2 som tyckte att priset blev högre 
än planerat.  

Det viktigaste målet med produktutveckling var enligt hälften av respondenterna 
produktkostnaden, därefter kom utvecklingstid (prioriterad av 2 respondenter) och prestanda 
(prioriterad av 1 respondent). 
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5.1.2 Enkätundersökning – öppna frågor del1 
De öppna frågorna i enkätundersökning del 1 gav en bild av en produktutvecklingsprocess 
som mer och mer går mot att skräddarsy lösningar mot kunden, men visar också på ett företag 
som lutar sig mot ett välrenommerat varumärke, Mekanik har gjort sig ett namn som 
teknikledande leverantör med hög kvalitet och som enligt framkomna kommenterar måste 
fortsätta utvecklas för att kunna leva upp till det upparbetade varumärket.  

En rutin för att kontinuerligt utföra marknadsundersökningar är på gång att tas fram enligt 
svar från enkätundersökningen. Vad prioriteras då av marknaden? Billiga kopior finns ute 
som brister i kvalitet vilket gör att kvalitet är viktigt och kan kosta lite mer, men priset blir 
givetvis påverkat av de billigare kopiorna och av konkurrenter som utvecklar sina processer 
och drar ner på kostnaderna. Andra kommentarer som ges från respondenterna är att leverans 
är viktigt, att arbeta mot kundorder ställer höga krav på leverantören. Pris, Design och 
Kvalitet är de områden som framhålls i enkätsvaren. 

Vad som är Mekaniks främsta konkurrensmedel av givna alternativ: Teknikutveckling, 
kvalitet, rykte/varumärke, pris, leveranssäkerhet och utbud av produkter och tjänster hade 
respondenterna olika uppfattning. En sammanvägning av svaren gav följande lista i fallande 
ordning: 

1) Teknikutveckling 

2) Rykte/Varumärke delad plats med Kvalitet 

3) Kvalitet delad plats med Rykte/Varumärke 

4) Utbud produkter/tjänster 

5) Leveranssäkerhet  

6) Pris 

På frågan vilka de allvarligaste respektive vanligaste problemen som man stötte på under ett 
produktutvecklingsprojekt sorterades svaren in med hänvisning till de tre principerna som 
utgör en Lean-produktutveckling: process, individ, verktyg och teknologi.  
 
Till processprinciper ges följande svar på frågan för de Allvarligaste problemen: 

1) Funktionsproblem 
2) Bristande kundfokus 
3) Högt produktpris 

och de tre Vanligaste problemen som respondenterna upplever är: 
1) För tighta tidsplaner, överskridna tidsplaner (med allt som det medför i form av 

förseningar, produktionsstart med icke godkända verktyg etc.) 
2) Funktionsproblem 
3) Högt produktpris 

 
Till den indelning som kan hänföras till Individen är följande svar på Allvarligaste problem: 

1) Bristande leveranser 
2) Resursbrist (provning m.m) 
3) Kvalitetsproblem 

och de tre Vanligast förekommande problemen som respondenterna upplever är:  
1) Kvalitetsproblem 
2) Kommunikationsproblem (Mekanik internt men även mellan företag) 
3) Brister i leveranssäkerhet och kvalitet från leverantörer (Kina) 
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Gällande den kategorisering som hänförs till Verktyg och teknologi skriver respondenterna  
mjukvaruproblem.  
 
Till övriga kommentarer som framkom i enkätundersökningen var problem som sena 
ändringar, sent upptäckta problem och skenande produktkostnader. 
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5.1.3 Enkätundersökning del2 – Lean-principer 

Del 2 i enkätundersökningen visar på att det idag finns en produktutvecklingsprocess som går 
att förbättra. I diagrammet representerar den röda linjen medianen av enkätsvaren för det 
nuvarande läget och den gröna visar medianen av det läge som respondenterna såg som ett 
önskat framtida läge. 
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5.2 Produktutvecklingsprocessen baserat på ”The 13 Management principles for a 
Lean Product Development” 

5.2.1 Processprinciper 
 
Definiera kundvärde för att minska slöserier 
I de utvecklingsprojekt som sker i samarbete mellan Mekanik och Elektronik är 
utvecklingsarbetet baserat på de krav och egenskaper som kunden har givit i de dokument 
som ska gälla för projektet. Grundläggande krav kan enligt både Mekanik och Elektronik vara 
information gällande vilken prestanda och egenskaper som produkten ska leva upp till. 
Kraven är enligt Elektronik mycket tydliga gällande de olika företagens huvudområden. Innan 
projekt startar brukar det enligt Elektronik göras en förstudie med vissa av samarbetsparterna 
och underleverantörer till en större kund. 
 
När utvecklingsarbetet och projektet har startats upp ligger de grundläggande kraven fast och 
gäller under hela utvecklingsarbetet. De förändringar som uppkommer är ofta egenskaper som 
kunden vill lägga till eller justera och då främst så kallade ”features”. Utvecklingsarbetet 
består av nyutveckling av nya produkter eller uppdatering och förbättring av redan befintliga 
produkter. Enligt Mekanik lever produkterna upp till de krav och egenskaper som finns, men 
vissa projekt drar ut på tiden, ända upp till ett år när de varit planerade för halva den tiden. 
Förseningar som enligt både Mekanik och Elektronik kan bero på problem som uppkommer 
under arbetets gång.  
  
Framtunga projekt med hjälp av flera lösningar på vägen 
Ändringar som uppkommer under utvecklingsarbetet görs för att kunna fullfölja arbetet med 
att få fram en produkt som lever upp till kundens önskemål. Ändringarna är inte 
företagsberoende utan kan vara tvungna att genomföras på repektive företag.  
 
I ett projekt som genomfördes mellan Mekanik och Elektronik uppkom problem som gjorde 
att de grundläggande kraven fick ändras. Ändringar gjordes då som påverkade både design 
och tekniska lösningar för att klara av de påfrestningar och krav som produkten utsätts för. 
Detta innebar också att mycket av det arbeta som hade gjorts fick göras om och ändras. 
 
Under utvecklingsprojekten finns i dagsläget inga rutiner eller strategier för att hålla flera 
lösningar öppna under utvecklingsarbetet. Mekanik säger att oftast låser sig projektgruppen 
vid en lösning i ett tidigt skede och en alternativ lösning kan finnas i bakhuvudet, men inte 
dokumenterad. Anledningen kan vara att företagets storlek och begränsade tillgång på 
resurser är en begränsande faktor. Både Mekanik och Elektronik säger att det är svårt att veta 
var det behövs flera lösningar eller alternativ att gå på och har inget svar på hur ett 
tillvägagångssätt skulle kunna vara. Däremot bör det inte vara några större problem med att 
hålla flera lösningar öppna något längre än vad som görs idag. Elektronik säger att inom 
utvecklingsarbetet av elektronik så kan det i vissa avseenden vara svårt att hålla flera 
lösningar öppna. Vanligt förekommande är att Mekanik i ett relativt tidigt skede väljer 
lösningar för att kunna starta arbetet med produktionsverktygen. 
 
Kring det resonemang som fördes gällande de problem som kunde kopplas till att företagen 
låste sig relativt tidigt till olika lösningar belyste företagen olika områden. Både Mekanik och 
Elektronik poängterade att avsaknaden av inblick och förståelse för varandras 
produktutveckling, det arbete och de kritiska skeenden som finns är grunden till många av de 
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problem som har lyfts fram. Elektronik säger att tillverka och utveckla elektronik är i 
jämförelse med Mekanik inte så verktygskrävande. En ändring som görs relativt sent i flödet 
påverkar inte kostnaderna för utvecklingsarbetet, då en ändring av ett verktyg för tillverkning 
av ett kretskort är en försumbar kostnad. Mekanik däremot säger att för deras utveckling är 
sena ändringar i arbetet ofta förenade med stora kostnader och tidsödande 
konstruktionsarbete.  
 
Den bristande kunskapen för det andra företagets kritiska skeden och den bristande 
kommunikationen när kritiska steg nås mellan företagen har bidragit till tidsförluster och extra 
kostnader som belastat projektet. Enligt Elektronik har deras bristande förståelse (sedan 
tidigare resonemang) och inblick i Mekaniks arbete bidragit till att vissa av de elektroniska 
förändringarna har påverkat den mekaniska konstruktionen så att dyra kostnader för ändringar 
har uppkommit. Den bristande insikten och förståelsen för varandras verksamheter kan enligt 
Elektronik förklara varför de inte förstått vikten av att låsa sig vid en lösning i ett tidigt skede, 
företagens olika sätt att arbeta och ta beslut har bidragit till missuppfattningar. Båda företagen 
tar upp problemet med att under de möten som har förts där diskussioner och beslut har tagits 
om vilka lösningar och vägar som valts har tolkats olika av företagen. Enligt Elektronik har 
Mekanik ibland uppfattat att de diskussioner som har förts på möten har varit en lösning som 
beslutats och därmed anpassat sin utveckling efter det som i själva verket har varit en 
arbetshypotes eller ett förslag på lösning från Elektronik sida. Likaså har det skett 
missförstånd från Mekanik gällande vilka lösningar som varit som förslag eller beslut från 
Mekaniks sida. 
 
Tydlig och definierade aktivitetssteg eller grindar för ett jämt flöde i processen 
Mekanik är ett företag som är certifierat enligt ISO:s kvalitetsledningssystem och har inom 
ramen för standardiseringen ett dokument som beskriver rutinen för 
produktutvecklingsarbetet (se rubrik, ”standardisering”). I rutinen finns även kopplingar till 
olika dokument som används och en schematisk bild över produktutvecklingsprocessen och 
de steg eller aktiviteter som ingår. I deras interna system finns även ett projektledarverktyg 
kopplat för ledning och styrning av projekt (se kapitel 5.2.3). Ett verktyg som ska underlätta 
dokumentering, uppföljning och beslutsfattande vid olika grindar (gater) och så vidare finns. 
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Figur 6 Wenell projektmodell ”flöde” (www.wenell.se) 



Beroende på vilka projekt som genomförs förekommer olika mycket ”grind-tänkande”, det 
vill säga tydliga gater där det kontrolleras att nödvändiga kriterier är uppfyllda för att gå 
vidare enligt Mekanik. Under ett av projekten förekom enligt Mekanik inte så mycket ”grind-
tänkande” i projektet. Förklaringen kan enligt Mekanik vara att det fanns mycket kunskap om 
de olika stegen och vad som behövde göras från ett tidigare projekt som genomfördes inom 
samma produktområde. Mycket av slutresultatet mellan de olika faserna har enligt Mekanik 
varit känt redan från början som gjort att arbetet har fortgått utan att behöva stanna upp vid de 
olika grindarna eller (gaterna) för att ta faktabaserade beslut. Enligt Mekanik kan därmed 
projektet skilja sig från andra typer av projekt som genomförts på företaget.  
 
Enligt Elektronik fungerar arbetet olika beroende på vad för typ av projekt som genomförs, 
var de inblandade delarna av organisationen ligger i sin mognadsmodell vad gäller produkter 
och hur företagsmiljö, normer, värderingar, kunskap, erfarenhet, rutiner och värderingar 
skiljer sig. 
 
Använd standardisering för att minska variation, förutse resultat och ökad flexibilitet 
Mekanik har i enlighet med kvalitetscertifieringen en rutin utarbetad för de 
produktutvecklingsprojekt som sker på företaget. Enligt rutinen, ”Produktutvecklingsprojekt 
sker enligt Mekanik:s projektmodell som finns under <sökväg>. Där beskrivs faserna i ett 
projekt, koppling till affärsmässighet, organisation och roller, dokumentation samt verktyg. 
Denna rutin kompletterar projektmodellen med särskilda krav som gäller 
produktutvecklingen.” Dokumentation kan enligt Mekanik vara till viss del standardiserade. 
De exemplifierar med att bland annat finns en checklista för konstruktionsunderlag till hjälp 
för konstruktören. Vidare finns det även olika typer av rapportmallar som finns tillgängliga 
för projektledaren. För sammanställning och uppföljning finns även olika dokument att tillgå: 
business case, gate decision, project plan, status report, project summary, progress report, 
decision log, risk analysis, activity list, final report.” Vidare säger Mekanik att till den 
projektmodell som används internt finns olika verktyg att använda för styrning och kontroll 
av projekten: ”Managing stakeholders, clarifying the task, visualizing the project, planning 
the work, clarifying roles, interacting with the environement, living with uncertainty, 
succeeding with realization, practicing leadership, closing the project”.  
 
Elektronik beskriver sin projektmodell som utan större standardisering, och det för att leva 
upp till kundernas krav och önskemål att ha en modell som är flexibel. Att modellen är 
utformad så och kan skilja sig från Mekanik:s modell tror Elektronik beror på att de inte har 
några egna produkter utan utvecklar produkter åt och i samarbete med kunden. Mekanik 
däremot utvecklar och tillverkar egna produkter och kan därmed med fördel ha en modell som 
innehar mer standardisering. Elektronik tror att deras projekt i någon grad innehar ett större 
repetitivt mönster där det förekommer att aktiviteter är återkommande. 
 
Både Mekanik och Elektronik hänvisar till Wenell-modellen som båda företagen använder för 
att internt erhålla struktur och stöd för uppföljning och kommunikation men inget gällande 
hur det ska ske mellan företagen. Mekanik har i sin rutin bara en kort beskrivning för hur det 
ska se ut när de själva är projektägarna men inget om när Elektronik äger projekten. Även 
Elektronik hänvisar till avsaknaden av en gemensam rutin för hur projektarbetet ska 
struktureras och samordnas företagen emellan. Båda för ett resonemang kring att 
kommunikation och uppföljning måste struktureras och standardiseras för att inte det ska ske 
missförstånd och att båda parterna får samma information. Ett resonemang fördes kring bland 
annat hur ett Excelark för kostnadsuppföljning med tiden fick ett visst utseende för att 
underlätta uppföljning och kontroll för kunden och i detta fall ägaren till de båda bolagen. 
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I de projekt som utförs på Mekanik tillämpas projektmodellen relativt lite. Projekledarna 
tycker att modellen är väldigt bra men kan inte ge någon djupare förklaring till varför de inte 
används i den utsträckning som de borde. På Mekanik användes de olika dokumenten, 
”project-summary” och ”progress-report” i projekten mellan Mekanik och Elektronik. Vidare 
använde även en projektledare för ett av projekten en beslutslogg som finns att hämta i 
projektmodellen. Dokumenten var något som endast kommunicerades internt på Mekanik dels 
för projektledarens uppföljning och planering men även inför styrgruppsmötena. Att modellen 
inte tillämpas på de projekt som har utförts mellan Mekanik och Elektronik kan enligt 
Mekanik bero på att den inte är accepterad och fullt implementerad på båda företagen. Också 
Mekanik bytte projektmodell vilket kan vara en orsak till att den inte tillämpats i den 
utsträckning som kanske var och är önskad. Mekanik tycker att modellen är mycket bra vilket 
även Elektronik säger och hänvisar till Wenell som den egentliga modellen som 
projektledarna både på Mekanik och Elektronik tycker är bra och har tillfört något för 
projektledarna. 
 
Båda företagen har upplevt att det ibland har varit möten mellan företagen där det har funnits 
brister i förberedelserna för att kunna få ut så mycket som möjligt på den tid som är avsatt. 
Ingen standardisering finns för hur information ska delges innan möten för att berörda ska 
komma förberedda så att en lösning kan arbetas fram för att slippa ett nytt möte och en 
utredning av frågan som tar projekttid i anspråk. Elektronik tro att det är svårt att finna ett 
standardiserat dokument att kommunicera och låta gå runt bland berörda innan ett möte. 
Modeller för standardisering av dokument är bra men att de är svåra att tillämpa. Hänvisning 
sker till att det är svårt att få till en generell modell som kan tillämpas allmänt för varje 
problem eller tillfälle som fungerar från projekt till projekt. Komplexa och svårbeskrivna 
problem anges som orsak. Mekanik däremot ser en fördel med en sådan typ av 
standardisering för att slippa uppföljningsmöten och istället kunna komma fram till en lösning 
på plats. De menar att under mötets gång kan frågor lösas direkt och eventuellt andra parter 
involveras per telefon för att kunna komma fram till ett beslut. Däremot finns en önskan från 
båda företagen att få till gemensamma dokument som kan användas mellan företagen för att 
formalisera upp arbetet. 
 
Att vissa projekt blir bättre än andra vad gäller sena ändringar, missförstånd och förseningar 
tror Mekanik beror på att projekten stöter på få problem och att det förekommer relativt små 
ändringar som innebär problem. Tillkommer det mycket tekniska ändringar som ett av 
projekten stötte på innebär det ofta problem och förseningar, samtidigt som kunden inte varit 
tillräckligt tydlig. Både Mekanik och Elektronik poängterar vikten av att det finns en 
standardisering och tydlig struktur och definierade roller då utvecklingsarbetet stöter på 
problem. 
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5.2.2 Individen 
 
”Chief Engineer System”- definierade roller och ansvarsområden 
I de utvecklingsprojekt som genomförs på Mekanik upplever projektledare att det ibland 
brister i de rollbeskrivningar som finns eller snarare vilket ansvar som vilar på respektive 
person i utvecklingsprojekten. Brister som gör att information inte når fram till rätt personer 
eller att delegerade uppgifter inte blir gjorda i tid. Mekanik har i sitt projektledarstöd (Wenell-
modellen) dokument som stöder en tydlig projektbeskrivning och roller för de personer som 
ingår i projekten. 
 
Båda företagen beskriver den struktur som finns gällande rutiner och projektbeskrivningar 
som används internt på respektive bolag då de inte genomför gemensamma 
utvecklingsprojekt. Elektronik säger att de till varje projekt som de genomför själva mot en 
kund definierar de roller och med vilket ansvar som vilar på respektive person. 
 
I de projekt där båda företagen samarbetar är det ena företaget projektbeställare och ansvarig 
för hela projektet mot kunden. I de projekt som genomförts tillsammans mot moderbolaget i 
koncernen har moderbolaget både haft rollen som kund och ägare. Elektronik beskriver att det 
varit problematiskt i dessa fall då det varit svårt att ha den fokuserade kundkontakten som i 
vanliga projekt mot en extern kund. Modern har som de säger insikt och åsikter om hur 
företaget styrs och att rollerna flutit över gränserna som det i vanliga fall inte görs.  
 
Enligt Mekanik och Elektronik har det funnits otydligheter gällande vilka roller och ansvar 
som vilar på de olika projektmedlemmarna och vilket ansvar som vilar på respektive företag. 
Båda företagen poängterar återigen avsaknaden av ett gemensamt dokument eller en tydlig 
rutin företagen emellan. Avsaknaden av en beskrivning av vad Mekanik skall åstadkomma 
och var gränssnittet ligger mellan företagen har enligt både Mekanik och Elektronik lett till 
tveksamheter gällande vilka tekniska frågor som vilar på respektive företag och person. I 
projekten har det inneburit att respektive företag har fått ta på sig frågor gällande problem 
som kanske medpartnern varit bättre lämpade för vilket hade givit ett bättre resultat till 
kunden. Det sägs även från båda företagen att det är upp till var och en att veta om sitt 
ansvarsområde och vad som ingår och förväntas. 
 
Arbeta i tvärfunktionella team med strukturerade och definierade kommunikationskanaler 
På Mekanik sker utvecklingsarbetet i tvärfunktionella team där personer finns representerade 
från olika funktioner som inköp, produktionsteknik, planering och logistik, produktionsteknik. 
Däremot finns inte kvalitetsavdelningen respresenterad i de utvecklingsprojekt som 
genomförs. De personer som arbetar specifikt med utveckling finns även representerade i 
andra projekt och för uppföljning och styrning av den dagliga verksamheten vilket bidrar till 
att kommunikation sker över gränserna. Däremot finns ingen struktur för vad för typ av 
information som ska delges, på vilket sätt eller när.  
 
I det projekt som dragit ut på tiden fanns det enligt Elektronik en plan och ett önskemål att 
från början följa upp arbetet i projektet genom dels veckorapporter och regelbundna 
projektmöten. Till en början följdes arbetet upp med en kort beskrivning av vad som gjordes 
under veckan i de veckorapporter som sammanställdes och delgavs till Elektronik och 
Mekanik sa var betydelsefulla för att få överblicken av projektets framskridande. Däremot 
blev det inte så många möten som det var tänkt från början utan ersattes av mejl och 
telefonsamtal. Elektronik hänvisar till att det geografiska avståndet var ett hinder för 
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veckovisa uppföljningsmöten och den tidsbrist som båda företagen haft på grund av hög 
beläggningsgrad.   
    
I projektet som båda upplevt som problematiskt sa både Mekanik och Elektronik att det under 
projektets gång brustit i kommunikationen mellan företagen. De båda har en uppfattning om 
att det i efterhand har gjorts klart att det förekom missuppfattningar av vad som egentligen var 
beslutat eller bara förslag eller som Elektronik säger arbetshypoteser presenterade på mötena. 
Att det uppkommit missförstånd gällande vad som har kommunicerats har enligt de båda 
företagen sin grund i att beslut som har tagits inte har skrivit ner i så kallade beslutsloggar och 
delgivits. Möten har enligt båda företagen till viss del ersatts av telefonsamtal och mejlkontakt 
vilket enligt de båda har inneburit att information har uppfattats fel och information eller delar 
av informationsinnehållet från ett telefonsamtal glömts bort. Mekanik och Elektronik hävdar 
att utbyte av information genom telefon eller kontakt via mejl aldrig slår den kommunikation 
som sker ansikte mot ansikte på möten. Begränsningen ligger att under telefonsamtal och mejl 
fås bara svar på frågorna som ställs och information bara gällande det specifika problemet. 
Elektronik säger att det ges ett större utrymme för spontana frågor och ett informationsflöde 
som har ett högre värde än ett telefonsamtal eller mejl. På Mekanik finns en utarbetad rutin 
och som stöd i projektledarverktyget vilket även används internt på företaget men 
kommuniceras inte till samarbetande företag. På Elektronik finns ingen liknande rutin för att 
logga beslut. 
 
Elektroniks förklaring till missförstånden är att den bristande förståelsen för varandras 
verksamhet eller snarare arbetssätt enligt tidigare resonemang har lett till missförstånd och 
brister i kommunikation. De exemplifierar med att vissa av deras arbetshypoteser som har 
diskuterats på möten har av Mekanik uppfattats som tagna beslut. Missuppfattningar som 
enligt Elektronik i efterhand dels kan bero på att de inte varit tillräckligt tydliga. De säger 
även att Mekanik kunde ha varit tydligare och gjort Elektronik medvetna om när kritiska 
skeenden närmade sig och vilka konsekvenser som ändringar skulle innebära för mekaniken. 
Missuppfattningar av dessa slag tror även Elektronik ligger i att Mekanik har en relativt lång 
utvecklings- och tillverkningstid för de verktyg som ska användas och därmed snabbt måste 
låsa sig vid vissa lösningar som egentligen kanske bara har varit arbetshypoteser och 
alternativ från Elektronik. Likaså har Elektronik låst sig vid lösningar som Mekanik uppfattat 
som öppna förslag som sammantaget har bidragit till missuppfattningar företagen mellan.  
 
Båda företagen framhäver även den geografiska placering till varandra men även till kunden 
som både en framgångsfaktor och en kritisk faktor för hur snabbt och väl kommunikationen 
fungerar. Elektronik exemplifierar med att en leverantör som kom från USA i ett projekt 
utanför samarbetet upplevdes som att de kontinuerligt var några steg efter i arbetet på grund 
av svårigheten med att upprätthålla ett högt kommunikationsvärde på grund av det 
geografiska avståndet. Däremot tyckte Elektronik att det under vissa projekt finns tillräckligt 
med information att tillgå i de projektanteckningar som gjordes och delgavs i mappar på nätet 
tillsammans med de möten som hölls regelbundet. Enligt både Mekanik och Elektronik tycker 
personer att det är upp till var och en att gå in i mapparna och söka den information som 
eftersöks. 
 
Genchi genbutsu - gå till källan för att lösa problemen och samarbeta över gränserna 
På Mekanik finns inte någon specifik rutin för hur problem ska lösas varken när det gäller 
tekniska eller andra typer av problem inom projektledning och styrning. Mekanik säger att 
ofta löses problemen som kommer på plats eller via mejl eller telefonsamtal om 
samarbetspartners måste involveras.    

 44 



 
Mekanik och Elektronik säger att då problem av större dignetet har inträffat i projekten 
mellan företagen har projektledarna styrt upp ett möte där parterna träffas. Däremot hade det 
enligt bådas önskemål kunnat ske flera möten men på grund av det geografiska avståndet inte 
haft den tid som önskats. Mötena är något som har fungerat mycket bra och som enligt båda 
företagen har varit givande då involverade tillsammans har kunnat diskutera vad eventuella 
ändringar i mekaniken påverkar elektroniken och så vidare. 
 
Ständiga förbättringar och lärande – DNA i Lean-filosofin 
På Mekanik görs oftast ingen utvärdering av de projekt som har genomförts enligt 
respondenterna. I rutinen finns däremot ett stöd för projektavslut och slutrapport. Under 
projektens gång finns ingen rutin för att samla in tekniska lösningar eller andra typer av 
lärdomar som kan tas med in i nästkommande projekt som ska genomförs. På Elektronik sker 
däremot en projektutvärdering av de projekt som genomförs. 
 
På Elektronik har det upprättats ett dokument med riktlinjer från det projekt som det uppkom 
flera problem. Om dokumentet ska bli något som flera kommer åt eller bara ska finnas för 
vissa vet han inte. I dokumentet finns däremot vissa riktlinjer beskrivna om vad ingenjörerna 
ska tänka på till nästa likvärdiga projekt. Mekanik hänvisar även till att de projekt som liknar 
varandra och enbart kan skilja i storlek på produkten ingår oftast samma personer igen från 
båda företag och då finns ofta kunskaperna i huvudet på dessa personer. Annars finns det 
ingen struktur eller strategi för att ta tillvara på gammal kunskap utan vilar på den erfarenhet 
och produktkunskap som individen har.     
 
På Mekanik stöter man ofta på problem i slutskedet av utvecklingsprojekten när serieleverans 
närmar sig. En tendens är att mycket tid bara rinner iväg på grund av olika typer av problem 
som dyker upp. Mekanik relaterar till problem som att vänta på att all produktionsutrustning 
ska vara färdig och detaljer ska vara godkända. Ofta fullföljs arbetet ändå och korrigerande 
ändringar görs i efterhand. Enligt resonemanget på Mekanik är det lätt att skylla på Kineserna 
vilka många av problemen kan härledas till. Problem som gäller både beställningar av detaljer 
som inte är godkända men som måste levereras till kunden men även typer av problem där 
delarna inte uppfyller de toleranser som är enligt ritningarna. Mekanik fortsätter med att 
ibland är företaget noga med att det blir rätt enligt ritningar och toleranser och ibland vill 
Mekanik ändå frångå rutiner för att få hem detaljer som ska levereras till kunden innan de har 
blivit godkända för produktion. Ett förfarande som enligt respondenten kan ge signaler för fri 
tolkning för Kineserna. De kulturella skillnaderna är så stora mellan Kina och Sverige vilket 
är ett problem som måste lösas på lång sikt. Idag har Mekanik en person stationerad i Kina 
periodvis för att utveckla och förbättra kommunikation och rutiner. Enligt repondenten råder 
det ofta problem trots att man i mejlen tydligt har specificerat hur till exempel en viss typ av 
detalj måste vara packad och med vilket transportslag den ska skickas med och när den måste 
skickas för att vara framme i tid. 
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5.2.3 Verktyg och Teknologi  
 
Teknologi anpassad för människorna och arbetet 
Mekanik är ett högteknologiskt företag som tillämpar alla de stöd och hjälpmedel som 
ingenjörerna behöver i sitt dagliga arbete. Enligt Mekanik har de datorstödda 
konstruktionsprogrammen underlättat arbetet med att kunna simulera olika miljöer redan i 
datorn innan produkterna är färdiga för produktion. Det finns däremot vissa begränsningar i 
programmen för vad som är möjligt att simulera.  
 
Inom utvecklingsprojekten har projektledare och projektteamen tillgång till MS Projekt för att 
strukturera och planera de olika faserna i projekten. Aktivitetsscheman och vilka resurser som 
används samt tidsåtgång matas in och uppdateras vid behov. Ofta blir dessa planeringar 
interna eller kommunicerade till Elektronik och kunden tidigt i projekten. Hur mycket hänsyn 
som tas till dessa planeringar mellan parterna kan Mekanik inte svara på. Bättre 
kommunikation om vilka konsekvenser som kan bli i de olika faserna eller efter en viss tid 
bör kommuniceras till alla. Stora förändringar sent i ett projekt leder ofta till stora kostnader 
för Mekanik efter det att verktygssläpp har gjorts. Hur medvetna kunden och Elektronik är 
gällande detta kan Mekanik inte svara på. Däremot har det inte varit någon direktkontakt med 
kunden utan viss filtrering hos Elektronik kan ha skett och därmed kanske inte kunden är 
medveten om vilka konsekvenser vissa ändringar får längre ner i kedjan.  
 
Integrera organisationens olika funktioner med stöd av visuell kommunikation 
På Mekanik har utvecklingsavdelningen upprättat ett rum med white-board tavlor som stöd 
för den visuella kommunikationen som precis har upprättats. Tanken med tavlorna är att 
projektledare, projektmedlemmar och chefer ska få en bättre överblick av de projekt som 
löper parallellt. Arbetet har precis inletts och tavlorna har börjat få den struktur som önskas. 
På tavlorna finns det olika dokument hämtade från utvecklingsmodellen. Riskanalyser, project 
summary, progress report och beslutloggar kommuniceras. Likaså finns det plats för 
projektledarna att göra små noteringar om de problem som har dykt upp. Varje projekt som 
pågår har tillgång till en egen tavla. Vidare finns det även en typ av tavla som kommuniceras 
allmänna och mer generella mål med produktutvecklingen och hur resursutnyttjandegraden är 
nu och i framtiden. Tekniken för visuell kommunikation kommer även att tillämpas i 
produktionsenheten på chefsnivå. Ute i fabriksenheten finns relativt få tavlor för 
kommunikation av mål gällande till exempel kvalitet, ekonomi, personal, övertid, kassationer, 
sena leveranser, produktivitet per produktionscell  
 
På Elektronik finns det i dagsläget ingen visuell kommunikation. Däremot har ett 
förbättringsarbete startat i ledningsgruppen och tanken är att det i framtiden kommer att 
tillämpas tekniker som stöder en visuell kommunikation. Elektronik framhäver ett önskemål 
om att det ska finnas spegelvända tavlor på respektive företag så att de båda parterna har 
tillgång till samma typ av information i de projekt som genomförs tillsammans. 
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5.3 Förbättringsförslag från företaget Mekanik 

På LPD9 möten har ett antal förbättringsförslag tagits fram. Den bakgrund som getts innan 
arbetet med förbättringsförslag startades är en genomgång av Sebestyéns bok 
”Multiprojektledning”. Förslagen har rangordnats och blivit fördelade mellan medarbetarna 
som arbetar för att driva igenom dem. De mest prioriterade förslagen är; 

1) Studera marknaden för att se vad kunden vill ha 

2) Bättre uppföljning mot IWTC vad gäller verktyg och delmontage 

3) Samordna och prioritera produktionsaktiviteter mellan projekt 

4) Tydliga regler för vad varje projektmedlem har för uppgift i projektet  

5) Mer forskning/utveckling utanför projekt 

6) Mer resurser vid provning på Mekanik lab 

7) Använd en produktprogramtavla med planering, funktioner, kundfokus, 
copycats/konkurrenter, prioriteter 

8) Pulsmöten med projektledare, linjechefer 

9) Få Elektronik mer delaktiga i projekten, inte bara teammedlemmar utan även ledning 

10) Planera för framtunga projekt 

                                                 
9 LPD – ”Lean Product Development” 
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6 Analys 
Lean är ett system, det krävs samspel mellan alla delar då de överlappar, interagerar, är 
beroende av varandra och fungerar som en sammanhängande helhet. Att införa verktyg i en 
haltande produktutvecklingsprocess kommer inte att hjälpa upp processen, det krävs en 
situation där de verktyg som verkligen passar och förhöjer redan optimerad process införs. 
 

6.1 Processorientering 

Situationen i dag kräver en genomgång av processen och en högre grad av visualisering, 
något som påbörjats genom bland annat visualiseringstavlor för de enskilda projekten. Det 
som saknas idag är en gemensam projektmall eller en gemensam rutin för projekt mellan 
företagen som samarbetar i projekten. I intervjuerna har det framkommit att detta skulle vara 
till nytta men de styrdokument som förekommit har inte klarat av att leva upp till kraven på 
enkelhet och fungerar i regel bara i ett projekts start innan det har hunnit bli för många 
ändringar eller andra händelser och dokumentet blir för krångligt att tyda.  
 
 
Resultatet från den allmänna Lean- utvärderingen på företaget Mekanik gav följande resultat; 
  

Den röda linjen visar medianen av enkätsvaren för nuvarande läge, den gröna visar medianen 
av det läge som respondenterna såg som önskvärt framtida läge. Att det framtida önskade 
läget fick en fyra på alla områden utom ett kan innebära att medarbetarna inte tycker att en 
nivå fem är nödvändig att sträva efter. Det kan även innebära att den beskrivning som 
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representerar en nivå fem har missförståtts eller haft en beskrivning som inte tydligt skilt på 
en nivå fyra eller en nivå fem.  
 
Intressant är att se på standardisering av processer som fick ett relativt oprioriterat värde som 
överensstämde med dagssituationen. Går vi tillbaka till litteraturen kan standardisering i 
produktutvecklingsprocessen vara att rapportformulär, labbförsök, kommunikation, kunskap, 
checklistor för designarbetet standardiseras för att i varje nytt projekt slippa utveckla nya 
arbetssätt eller dokument (Pröckl, 2005, Durward et al., 1998). Vidare kan standardisering 
även innebära en beskrivning av vad för typ av möten som ska genomföras och hur de ska 
genomföras (Durward et al. 1998). På Mekanik finns idag en stor mängd dokument färdiga i 
projektstandarder men de används inte i den utsträckning som är tänkt vilket även kan ses i 
figuren, allmänna verktyg och metoder. Att svaret blev oprioriterat kan ha sin förklaring i att 
den typen av standardisering som kan antas behövas redan existerar eller att respondenterna är 
främmande för vad standardisering är i produktutvecklingsarbetet. 
 
Att variansreduktion och integrering av nedströms resurser fick ett högt värde och ett 
utrymme för ganska små förbättringar avspeglar inte den situation som har beskrivits från de 
intervjuer som har genomförts. Medarbetare på Mekanik kan vara införstådda med vad det 
innebär med variation i arbetet, hur det kan mätas. Enligt de beskrivningar som har gjorts från 
de projekt som har genomförts har företaget problem med förseningar och produktkalkyler 
som inte följer de beräkningar som gjorts i initieringsfasen. Frågan om variation kan ha 
missförståtts eller så har de resonemang som skribenterna har fått ta del av inte speglat den 
allmänna uppfattningen om i hur många fall som utvecklingsprojekt lyckas hålla tidsplaner 
och budgetar. Något som med fördel kan mätas och i efterhand kontrolleras på ett enkelt sätt. 
En utvärdering av projekten och en allmän förbättringsplan för nästkommande projekt skulle 
främja arbetet med att ständigt förbättra sig.  
 
Integrering av nedströms resurser är något som idag verkar kunna förbättras och där det finns 
en vilja från både Mekanik och Elektronik att arbeta mer integrerat och med en förståelse för 
varandras arbete. En bättre integrering och djupare förståelse för nästkommande aktiviteter i 
processen för utvecklingsarbetet skulle minimera många av de problem som beskrivs senare i 
analyskapitlet. Enligt skribenterna återfinns ingen kvantifiering av varken kostnader, tidsmått 
eller andra nyckeltal för problem som till exempel hur en ändring påverkar efterföljande 
aktiviteter ur till exempel ett ekonomiskt perspektiv. Däremot kan det internt på Mekanik 
finnas en medvetenhet som är i linje med vad som beskrivs och kan kopplas till den nivå som 
svaren representerar i figuren ovan.  
 
Avsaknaden av en representant från kvalitetsavdelningen i utvecklingsarbetet är något som 
behöver åtgärdas. Utvecklingsarbetet kan i större utsträckning än idag integrera resurser och 
kunskap från olika avdelningar för att förbättra utvecklingsarbetet. Lean-utvärderingen visar 
också att det på Mekanik finns kanaler för att tillämpa och möjliggöra användandet av 
information från olika avdelningar, något som kanske behöver få en än mer central roll för att 
kunna definiera vad kundvärde är och få information från flera olika källor. 
 
Ett svar i enkätundersökningen visade på ett företag som lutar sig mot ett välrenommerat 
varumärke som ett faktum istället för som en sporre att fortsätta utvecklas för att behålla sin 
marknadsledande position. Att satsa på rätt egenskaper som efterfrågas av kunden och inte 
låta resurser användas på design och teknik som kunden inte värdesätter är omöjligt om 
företaget inte känner sina kunder/sin marknad. I enkäten framhölls teknikutveckling, rykte 
och varumärke i den ordningen som företagets främsta konkurrensmedel. För att anses som 
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ledande på teknikutveckling är kännedom om kunden och marknaden avgörande för att kunna 
fortsätta vara en ledare på området. Resurser och kraft ska genom närheten till marknaden 
omvandla de framtida behov som kunden kommer att få, till design och tekniska egenskaper 
hos produkterna. Uppstickare på marknaden som billigare kopior från Kina är och kan 
innebära en allt högre prispress på marknaden vilket kräver en effektivisering av den interna 
verksamheten och arbeta hårt med marknadsundersökningar.   

För att kunna definiera vilka aktiviteter som inte är värdeskapande måste först kundvärde 
definieras, något som idag inte är prioriterat. I Enkätsvaren klassades bristande kundfokus 
som det allvarligaste problemet efter funktionsproblem och som även kan utläsas i figuren 
ovan. På LPD10 mötena har problemet tagits upp och ska åtgärdas, dock saknas en tydlig plan 
för datainsamling och tolkning. Fundamentet för de processprinciper som kännetecknar en 
Lean utvecklingsprocess och själva Lean- konceptet är standardisering och ett standardiserat 
arbetssätt. Kundundersökningar är ett nödvändigt hjälpmedel och som med fördel kan 
standardiseras efter egna behov och där ansvarig får information om metoder för 
datainsamling och tolkning av data, för att kunna göra en undersökning med acceptabel 
validitet. För att samla in den grundläggande information som ger en bra grund för att gå 
vidare kan Shillito (2000) med de tolv frågor (bilaga 4) som nämns i teorin användas. De 
hjälper till att samla in grundläggande information från företagets olika avdelningar som 
tillsammans ger en bild att gå vidare. På LPD mötena har mässor och liknande nämnts som 
källor för datainsamling, för att kunna genomföra det måste marknadsundersökningens olika 
syften vara klart definierade och ha en tydlig struktur. Ett första steg kan vara att identifiera 
olika typer av kunder i en köpprocess, (VD, inköpare, operatör, underhåll osv.)  i en 
kundmatris för att lyfta fram vem eller vilka som har direkt och indirekt påverkan på ett 
beslut. Nästa steg är att gå vidare med KANO- modellen för att identifiera vad kunden vill ha 
och vad den förväntar sig samt vad som är attraktivt mervärde kontra ointressant mervärde.  

För att översätta kundkraven som identifierats till företagets egna processer finns tekniker 
inom Quality Function Deployment som stöd för att enligt litteraturen kunna konstruera och 
använda tekniker för att översätta nyckeldata som t. ex blir viktiga processparametrar. Under 
de intervjuer och deltagande på utvecklingsmöten har det inte framkommit hur Mekanik 
använder tekniker för att transformera och anpassa informationen mellan olika funktioner och 
nivåer i utvecklingsarbetet. Däremot har man någon gång gjort ett försök med att arbete med 
QFD och som vi uppfattade det ett kvalitetshus men inte funnit någon större potential i 
verktyget. Verktyget stöder det arbetssätt som förespråkas av Lean-filosofin att involvera 
resurser, översätta och få en förståelse för vad det identifierade kundvärdet är för respektive 
funktion eller avdelning i företaget. I produktutvecklingsarbetet kan kvalitet på en produkt 
innebära ett högt kundvärde och som behöver anpassas på företagets alla avdelningar och 
processer för att leva upp till kundens önskemål. Till exempel kan det på serviceavdelningen 
vara att kunden får hjälp inom 24h av en utbildad och auktoriserad reparatör med tillgång till 
original reservdelar. Det kan även innebära att i produktion så släpps inga produkter ut innan 
de kvalitetssäkrats enligt en viss rutin eller att inköp och logistik kan leverera produkter när 
kunden efterfrågar dem. Situationer som behöver olika typer av information och nyckeldata 
eller prestationsmått för uppföljning och kontroll men med samma mål att tillhandahålla hög 
kvalitet enligt kundens önskemål. Ett arbete som kan underlättas med hjälp av QFD-
konceptet.      

                                                 
10 LPD – Lean Product Development 
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Sena ändringar som främsta orsak till att tidsplanerna inte hålls var återkommande 
kommentarer under såväl intervjuer som i de enkäter som genomfördes. Om Elektroniken 
ändras och påverkar mekaniken i ett sent skede då verktygssläpp på mekaniken har 
genomförts kan det medföra stora kostnader. Problem med den här typen av ändringar beror 
till viss del på bristande kunskap om den del som inte sköts på företaget och hur beslut 
påverkar efterkommande eller parallella aktiviteter. Elektronik- och Mekanikansvarig saknar 
ensamt den information som gör att det går att ta ställning till om en sen ändring går att 
fullfölja utan en diskussion med samarbetspartnern. Genom att öka förståelsen för varandras 
verksamhet och arbeta fram ett gemensamt styrdokument som kräver klartecken från alla 
avdelningar innan den typ av låsningar som medför stora kostnader görs, alternativt att en 
”deadline” finns som kommuniceras ut tillsammans med konsekvenserna om gränsen 
överskrids. I dessa situationer kan ett möte eller en förutbestämd punkt eller Gate initiera ett 
beslut som måste tas och där beslutet skrivs ner i en beslutslog som sedan delges till 
involverade i projektet. Dessa typer av möten kan liknas vid det som man inom produktion 
talar om taktade flöden. När en uppgift är avklarad släpps produkten vidare i flödet. Samma 
tankemönster kan appliceras även på processer som produktutvecklingen men då av en annan 
typ.  

En större grad av riskmedvetenhet hos respektive företag borde finnas för att undvika dessa 
typer av problem. Medvetenhet om kostnader som en ändring medför kan ställas mot 
kostnaden att genomföra den på annat sätt i de fall en sen ändring ändå är nödvändig om 
informationen är tydlig och kunskapen finns. Medvetenhet om hur påverkan blir inte bara på 
kostnader utan på efterföljande aktiviteter rent praktiskt och på samarbetspartners ger ett 
utgångsläge som möjliggör ett arbete med ständiga förbättringar. Att ge ett projekt tid att 
utreda alternativ och lösa problem som går att förutse i tidigt skede, det vill säga att skapa en 
framtung process, ger stora fördelar för att undvika den här typen av problem i likhet med de 
processprinciper som kännetecknar en Lean produktutveckling.  

När det kommer till slöserier i produktutvecklingsprocessen listas ett antal områden som 
bidrar till olika effekter som gör att arbetet tappar fart, blir försenat, blir dyrare och så vidare. 
Enligt den beskrivning som görs i teorin och som även framkommit i studien är att 
information är och kan ses som en stor källa eller bidragande orsak till slöseri. Avsaknad av 
information kan innebära förseningar eller direkta fel, men överflödig information kan få 
samma effekt. Ett tydligt fördelat ansvar och en strategi för hur företagen ska kommunicera är 
något som brister idag, det förekommer informationsbrister, för lite information, fel typ av 
information eller för mycket information som kan leda till missförstånd, omarbete, dåliga 
beslut som påverkar framtiden. Telefonsamtal och mejl anses inte kunna ersätta möten där 
båda upplever att ett högre informationsvärde erhålls. Vidare finner det även stöd i teorin i 
enlighet med de olika typer av möten som hålls för att skapa puls i arbetet. Nyckeln är att 
städa i den egna processen det vill säga att jobba med att skapa standardiserade arbetssätt för 
de aktiviteter och dokument som finns runt alla kreativa lösningar (Pröckl, 2005) och få en 
stabil grund att stå på. 

Båda företagen, Mekanik och Elektronik, ger under intervjuerna uttryck för en vilja att vara 
mer insatt i det andra företagets arbete,. hur respektive företag arbetar och var när och hur de 
kritiska aktiviteterna i utvecklingsarbetet uppstår. Ett tankesätt som vilar på grundstenarna 
inom Lean-filosofin där en strävan är att på lång sikt även involvera kunder, leverantörer och 
andra intressenter i den långa kedjan av processer från idé till färdig produkt eller tjänst.  
 
För att skapa ett jämt flöde som är en av Lean-konceptets grundtankar och erhålla en process 
som blir mer synlig för de problem som finns är avsaknaden av en gemensam rutin en av de 
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allvarligaste bristerna för att få till en stabil utvecklingsprocess när företagen samarbetar över 
gränserna. Återigen kan bristerna i utvecklingsprojekten hänföras till avsaknaden av en 
gemensam rutin där en beskrivning ges av vad Mekanik skall åstadkomma och var 
gränssnittet ligger mellan företagen. En brist som enligt båda lett till tveksamheter gällande 
vilka tekniska frågor som vilar på respektive företag och person. I projekten har det inneburit 
att respektive företag har fått ta på sig frågor gällande problem som kanske medpartnern varit 
bättre lämpade för vilket hade givit ett bättre resultat till kunden. Då de mest fundamentala 
tankarna inom Lean är: ”Lean thinking is lean because it provides a way to do more and more 
with less and less- less human effort, less equipment, less time , and less space- while coming 
closer and closer to providing customers with exactly what they want” (Womack & Jones, 
2003 s15) det vill säga att serva kunden så effektivt med så lite slöseri som möjligt kan det 
anses vara en situation som inte är enligt ett Lean-tänkande.  
    
För att möta den självkritik som framkommit på LPD-möten på Mekanik om att uppfinna 
hjulet på nytt kan arbetet med designstandardisering vara en lösning. Gemensam design, 
modulkonstruktioner, återanvändning av tekniska lösningar från tidigare projekt kan användas 
för att korta utvecklingstid, utvecklingskostnader och minimera de problem som uppkommer 
under arbetet. Att använda designstandardisering kan kanske i vissa projekt vara svårare då de 
utförs helt i samarbete med kunden. Däremot kan det med fördel andvändas av Mekanik vid 
utveckling av nya produkter. ”Om man gör det enligt en standardiserad metod behöver man 
inte ägna tid åt att uppfinna processer… tillämpning av förutveckling innebär bland annat att 
man väljer tekiklösningar innan man sätter ingång projektet och på så sätt i förväg 
identifierar och flyttar undan en rad problem” (Pröckl, 2005) 

För att få en robust process krävs Processtandardisering. Den standardisering som behövs 
och som är möjlig inom en process som produktutveckling är sedan det tidigare resonemanget 
att standardisera arbetssätt, kommunikation, dokument, kunskap och aktiviteter som till 
exempel provning. Enligt ett Lean-tänkande behövs därmed inte varje nytt projekt innebära 
att tid måste läggas på att arbeta fram dokument för till exempel kostandsuppföljning i 
projekten eller hur ett allvarligt problem ska lösas. Det ska enligt Lean redan finnas 
tillgängligt och anpassat för att bara föra in siffrorna och möten ska ske per automatik när de 
behövs och efter givna förutbestämda tidpunkter. Vidare kan möten hållas när de behövs och 
för att få ut så mycket som möjligt under mötena kan till exempel en rutin införas om att inför 
de mötena där problem ska lösas måste deltagarna komma väl förberedda. 
 
På Mekanik finns redan många av de dokument som behöver vara standardiserade i den 
befintliga projektmodellen. Dokument och verktyg som business case, gate decision, project 
plan, status report, project summary, progress report, decision log, risk analysis, activity list, 
final report är exempel. I den projektmodell som används internt finns även olika verktyg att 
använda för styrning och kontroll av projekten: ”Managing stakeholders, clarifying the task, 
visualizing the project, planning the work, clarifying roles, interacting with the environement, 
living with uncertainty, succeeding with realization, practicing leadership, closing the 
project”. Till de dokumenten kan även kalkyler för uppföljning även tas med och till exempel 
ett A3-papper för olika kommunikativa ändamål som förslag, problemlösning, 
konkurrentanalys. Problemet idag är att verktygen inte används av olika anledningar och 
dokumenten kan även med fördel fungera mellan företagen om en överenskommelse kan ske. 
Detta skulle vara i linje med det tänkande som finns inom Lean-produktutveckling och 
standardisering av utvecklingsarbetet.  
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Spruckna tidsplaner blev klassat som ett av de vanligaste problemen i enkätundersökningen 
som genomfördes på Mekanik. Genom att stabilisera processen så att den kan förutses och 
planeras kan tillfälliga ändringar i arbetsbelastning hanteras genom att nivåer i processen 
skapas. Responsen på spruckna tidsplaner har på LPD möten på Mekanik varit förslag som att 
planera in “luft” i projekten och att på produktkalkylerna lägga till en faktor för att kunna 
träffa mer rätt. Strävar företaget mot en Lean-kultur är det ett tankesätt som talar mot ett 
Lean-tänkande och bryter mot de grundläggande värderingarna om att stanna upp och 
reflektera, Hansei. Det skulle i så fall vara som att acceptera felet och sopa det under mattan 
för att få slå rot och sprida sig i organisationen. Istället ska problemet angripas genom att hitta 
rotorsaken till problemet och gå till platsen för att reda ut problemet enligt det tankesätt som 
utgör grundstenarna i Lean-filosofin. En väg att börja på istället för att medvetet planera in tid 
för fel och för att kunna lyckas lokalisera rotorsaken kan vara att arbeta med en effektivare 
kalkylering där man ställer upp tre scenarier. En där kostnader och tidsplaner är enligt: ett i 
värsta fall-, ett förväntat-, och ett i bästa fall scenario. Utifrån det resultat som fås kan sedan 
vidare åtgärder tas för att eventuellt minimera att utfallet går åt det ena eller andra hållet. Fem 
varför är ett annat exempel på verktyg som är lämpligt att använda. Arbetet kräver en 
genomgång och här kan problemet träda fram! Lean handlar om att hela tiden sträva framåt 
och uppåt, hela tiden arbeta för att förbättra processen och att inte tillåta att fel upprepas, att 
göra organisationen och alla dess processer transparenta. 

6.2 Individen 

Definierade roller och ansvar är ett problem i projekten och påverkar inte bara de som ingår i 
projekten utan även personer som delvis involveras i projekten utifrån från till exempel 
produktion. Inom Lean-tänkandet är standardiserad kunskap en förutsättning för att skapa ett 
jämt flöde i arbetet. En medvetenhet om vilken kunskap som behövs när och vem som kan 
vad är en framgångsfaktor. Vidare är det även viktigt att den personen som tas in är medveten 
om vilka uppgifter som vilar på honom respektive henne. Ett dokument eller en beskrivning 
av vad som ska göras, vem som är ansvarig och när den ska vara färdig är exempel på en 
teknik som Lean kan skapa flöde i arbetet. Det bidrar även till att den personen som en 
uppgift överlämnas till är medveten om vad som ska göras och kan söka upp den personen 
som är överordnad.  
 
I den projektmall som finns ligger rutiner för rollfördelning etc. men den används inte i den 
utsträckning som ledningen förutsätter. Det gäller både internt på Mekanik men även i de 
projekt som genomförs med Elektronik. Bristande utbildning i projektmodellen kan vara en 
orsak men det kan även vara en följd av att ett system har införts utan att de involverade har 
fått arbeta aktivt med det under framtagandet, och anpassat det efter de behov som upptäcks 
under resan. Vidare kan även bristen vara att ledningen inte har tryckt på vikten av att 
använda modellen och de hjälpmedel som finns att tillgå.  
 
En tydlig ansvarsfördelning underlättar för ett mer kontrollerat informationsflöde, idag 
bifogas mejl till eventuellt berörda, något som kan leda till för mycket information att sålla 
bland och får motsatt effekt istället för att informera går information förlorad för att 
mottagaren av tidsmässiga skäl blir tvungen att sålla bland informationen. Den typ av 
information som kan vara intressant men inte är absolut nödvändig kan istället finnas 
tillgänglig för personen att själv hämta. Att införa en form av ”chief engineer” som Liker 
skriver om, en huvudansvarig som ser till att information finns som ska finnas om projekten 
och som rycker in och hjälper till vid problem kan vara en stor hjälp när projekt körs 
parallellt. 
 53 



 
På Mekanik har projektmedlemmarna god kunskap om sina områden och bär med sig 
erfarenheter och kunskap från tidigare projekt, dock finns inte den erfarenheten samlad för 
andra att ta del av. Att inte delge erfarenheter och kunskaper på ett strukturerat sätt är inte i 
linje för att uppnå en organisation som är lärande. Däremot finns det önskemål från LPD-
mötena på Mekanik att införa mentorskap för nyanställda och projektledare som visar på 
viljan att vilja delge kunskaperna för att få en organisation som är lärande.  
 
Av de möten och intervjuer som har gjorts framkom det inte hur noggranna utvärderingar som 
görs av de projekt som avslutas på respektive företag och främst på Mekanik. I enstaka fall då 
utfallet har blivit dåligt och företaget har överskridit tidsplaner och budgetar för projekt görs 
eventuellt utvärderingar. I den projektmodell enligt Wenell finns det dokument och stöd för 
uppföljning av projekten. För att skapa en organisation som är lärande och arbetar enligt ett 
Lean-tänkande om att ständigt förbättrar sig måste medarbetarna stanna upp och reflektera 
över det arbete som görs eller har genomförts. Ett standardiserat dokument likt ett A3 kan 
fungera som en väg att göra utvärderingar. Dock behövs övning och utbildning, eller snarare 
en standard för hur dokumentet ska se ut och vilken typ av information som ska tas med. 
Enligt Lean ska det vara enkelt och synligt vilka punkter som kan förbättras och vilka 
lärdomar eller ”tänka på” som ska tas med in i nästa projekt och hur erfarenheterna ska sparas 
och kommuniceras. 
 
Pulsmöten är påtänkt för framtida projekt, ett rum är avsatt för whiteboard tavlor för 
projekten. Tanken är en snabb uppdatering och genomgång av eventuella problem, en 
lägesrapport. Max femton minuter ska avsättas och tidsgränsen är avgörande för att 
pulsmötena ska bli verkningsfulla. Vad som inte framgår av information som getts på LPD 
mötena om saken är vad behovet är som väckt tanken med pulsmöten, det är ett verktyg som 
presenteras i den bok som lästs som en del i LPD arbetet men verktyg tas inte till förrän det 
finns en situation där de behövs. Motiv finns med största säkerhet hos de drivande personer 
som planerat att införa pulsmöten, det är viktigt att alla ser varför och att möten utformas för 
att möta det behovet.  
 
Det finns en mängd olika former av möten, pulsmöten om vi ser tillbaka till 
referenslitteraturen och ett exempel från Scania fungerar som en lägesrapportering där inga 
problem blir lösta, men de förs upp till ytan och mötet därpå ges en snabb lägesrapport som 
”fixat” eller ”har inkallat extra resurser och kommer vara klart…”. Pulsmötena kan likställas 
med taktade flöden eller ett löpande band som har olika kontrollpunkter. Det är ett verktyg för 
visualisering lika mycket som det är ett verktyg för att driva fram handling. Hur den här typen 
av möten ska ske råder det dock delade meningar om. Det finns stöd för att innan mötet 
skicka ut rapporter i likhet med det A3 papper som nämnts tidigare för att förbereda berörda 
parter men det är mer för ett ”ordinarie” möte än ett så kallat pulsmöte. Ett utskick innan 
mötet kan vara ett sätt att förbereda deltagarna och då göra att en lösing redan existerar och 
kan kommuniceras och diskuteras, (se Durward et al 1998). Det finns som förslag från 
företaget att i samband med detta informationsblad ha ett möte för att klargöra vissa punkter i 
dokumentet, och det för att frågorna kan vara för komplicerade för att få ner så kortfattat. Då 
försvinner tanken med informationen till viss del, även om det naturligtvis måste gå att greppa 
problembilden. I exemplet från Toyota kan en rapport cirkulera ett par gånger uppdaterad med 
lösningsförslag för att sluta i ett ett möte där involverade redan är insatta i problemet. 
 
För att bli en lärande organisation är det enligt teorin viktigt att de anställda lär av varandra 
och att kunskap tas med från tidigare erfarenheter och att man arbetar med ständiga 
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förbättringar i team, (Kaizen-team). Inom Lean finns olika exempel på stöd för att sprida och 
ta tillvara på gammal kunskap. Checklistor och annan dokumentation och kunskapsdatabaser 
finns som exempel från bland annat Toyota. 
 
På LPD mötena som kan likställas med ett Kaizen-team inom Lean har ett antal 
förbättringspunkter tagits upp och delats ut till lämplig person för att åtgärdas. Processen för 
att få fram punkterna har varit brainstorming, de förslag som klarat sig igenom har 
rangordnats för prioritet. När det kommit till presentation av hur problemen ska angripas av 
den ansvarige har det inte funnits en tydlig struktur i angreppssätt. Verktyg för exempelvis 
kundundersökning verkar saknas och verktyg för att alls angripa ett problem är inte givet. En 
tydlig struktur för hur ett problem av det allvarligare sorten ska lösas bör finnas. Utbildning 
och en strävan att efter genomförda projekt göra en utvärdering inte bara av själva projektets 
rent tekniska utfall utan också av arbetsgång, kommunikation, verktyg och så vidare för att 
arbeta fram en standardisering verkar inte ha en tillämpning enligt Lean-tänkandet.  
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6.3 Verktyg och teknologi 

Det tredje fundamentet för en Lean produktutveckling, verktyg och teknologi, beskriver 
sammantaget de verktyg och teknisk utrustning som finns som stöd och vägledning under 
utvecklingsarbetet. En Lean produktutveckling förespråkar en tillämpning av avancerade 
dataprogram och annan teknisk utrustning väl anpassad för ingenjörernas ändamål. Enligt vår 
uppfattning existerar de tekniska verktyg som i dagsläget finns tillgängligt på marknaden i 
form av olika CAD program för konstruktion och simulering med mera. En Lean 
produktutveckling innehar även principer för de ”mjuka” verktyg som ska underlätta och 
strukturera arbetet med problemlösning, stimulera lärande eller att standardisera och främja 
ett arbete som löper friktionsfritt. Enligt de tolkningar och iakttagelser som gjorts under 
studien saknas eller behöver både Mekanik och Elektronik arbeta med att utveckla och 
implementera de ”mjuka” verktyg som kännetecknar ett Lean-tänkande i 
produktutvecklingsprocessen. Avsaknaden har tidigare exemplifierats i det resonemang som 
förts kring slöserier och önskemål för att få till en gemensam rutin för ett standardiserat 
arbetssätt. 

Vidare förespråkar Lean-filosofin inom produktutvecklingen någon form av enkel och 
visualiserad kommunikationslänk. Arbetet på Mekanik har precis startat med att utveckla och 
implementera tavlor för intern kommunikation, kontroll och uppföljning av de projekt som 
utförs. Förbättringar av vad tavlorna ska kommunicera och hur har genomförts löpande under 
den tid som studien har pågått. Att Mekanik inte uttalat arbetar med policy deployment enligt 
den teori som beskrivs kan ha en orsaksförklaring i att företaget inte aktivt har arbetet med att 
definiera vad som är värde för kunden. Huruvida detta är ett verktyg eller teknik som kan ha 
något värde för företaget är svårt att avgöra. Däremot är det viktigt att utifrån ett definierat 
kundvärde kunna översätta och bryta ner detta till interna prestationsmått och nyckeltal som 
är unika för varje process eller funktion. En teknik som kan innebära att slöserier, onödigt 
arbete, enklare uppföljning och möjligheten att närma sig kärnaktiviteten att serva kunden 
med så lite slöseri som möjligt underlättas. Vidare kommer även Elektronik att starta ett 
liknande arbete för att skapa en mer Lean produktutveckling och med det även troligtvis 
implementera visuell kontroll och styrning. Däremot sägs inget om hur dessa tavlor ska 
användas, på vilket sätt och vad som ska kommuniceras. 

Visualisering, Visual Management verktygen används inom Lean som teorin beskriver det att 
etablera och visa vart prioriteringarna ligger, synliggöra prestationer, stödja kommunikationen 
inom en avdelning eller mellan ledning och personal, ge feedback och möjliggöra för alla, 
oavsett post, att hjälpa till i förbättringsarbetet (George, M 2003). Mekaniks 
visualiseringstavlor kommunicerar olika typer av information. Utseendet på tavlorna och 
frågan hur de ska användas för att driva projektet fram och inte bara redogöra för läget är 
något som kräver en strategi och ett tydligt syfte beskrivet. Vidare är det även viktigt att 
utvärdera tavlornas funktion för att få den feedback av de som använder och utsätts för 
informationen om de fyller sin funktion. Om de efter en tid inte lever upp till de förväntningar 
som var från början är risken stor att engagemang och användandet dör ut. 

Företaget med elektronikansvar framhäver ett önskemål om att det ska finnas spegelvända 
tavlor på respektive företag så att de båda parterna har tillgång till samma typ av information i 
de projekt som genomförs tillsammans. Att de företag som samarbetar i ett projekt måste ha 
en gemensam struktur för att få projektet att flyta är en självklarhet, och båda företagen, 
Mekanik och Elektronik hänvisar till Wenellmetoden för projektledarstödet som ett sätt att 
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finna en struktur i arbetet. Något som även finner stöd i det tänkande gälland de ”mjuka” 
verktyg som kan tillämpas i arbetet enligt Lean.  
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7 Slutsats och rekommendationer 

Löpande genom arbetet med studien har brister i kommunikation och i 
kommunikationskanaler tagits upp eller visat sig vara en rotorsak till problem som 
uppkommit. En standardisering som hjälper upp kommunikationskanalerna för att få fram rätt 
information till rätt person är något som skulle leda företaget ett stort steg framåt i enlighet 
med dess strävan efter effektivitet i utvecklingsprocessen.  
 
Av de iakttagelser som gjorts under studien finns det mycket att hämta i det tankesätt som 
menar att man med fördel kan standardisera aktiviteter och dokument inom 
produktutvecklingen.  För att erhålla struktur och uppnå organisatoriskt lärande, en 
organisation som tänker och agerar enligt en strävan att ständigt förbättra sig är 
standardisering oundviklig. Det som i dagsläget kallas Lean Product Development på 
Mekanik som utgör det förbättringsarbete av större slag som bedrivs kan med fördel spridas 
till övriga delar i organisationen och innefatta små förändringar och mindre team från samma 
avdelning eller gränsöverskridande mellan avdelningarna för att genomföra förändringar som 
kan hanteras på kortare tid.  
 
Det som återkommande poängterats av respondenterna på respektive företag är att arbetet 
behöver struktureras. I dagsläget saknar organisationen en uttalad bild av vad ”Lean” är för 
dem men har ett långsiktigt tänkande i sina målsättningar och har börjat arbeta med vissa av 
verktygen som är typiska för Lean. Viktigt att hålla i minnet är att det inte är verktygen som 
är Lean, utan att det istället handlar om att styra företagskulturen mot ett arbete med ständiga 
förbättringar och med grund i den filosofin ta till verktygen när behovet har uppstått, inte 
tvärtom. Kvalitetsavdelningen är i dagsläget inte involverat i produktutvecklingen i någon 
större utsträckning, en viktig resurs som kan tillföra väsentlig information i projekten. 
Integration mellan avdelningar är viktigt för att kunna få tillgång till information från olika 
källor för att möjliggöra beslut baserade på fakta. 
 
Enligt de litteraturstudier som genomförts under arbetets gång och utifrån det empiriska 
material som samlats in rekommenderar vi Mekanik att på kort sikt definiera och genomföra 
följande:     
 

1. Som första steget i arbetet med att tillämpa ett Lean-tänkande på 
produktutvecklingsprocessen är det viktigt att förstå vad Lean är och vilka 
tankegångar som utgör själva grundstenarna i filosofin. I de tretton ledningsprinciper 
som beskrivs i utredningen ger punkterna en generell beskrivning vars innebörd ändå 
säger något om vilka möjligheter som finns. Begränsningen är det egna företaget och 
betraktarens ögon. Det finns inga rätt eller fel. Viktigt är att alla är medvetna om 
principerna och förstår dem.   

2. Definiera vad Lean är för företaget, vad det innebär i form av arbetssätt och tankesätt, 
vilka verktyg som ska tillämpas och var, när hur dessa verktyg behövs. Huvudfrågor 
för att komma igång kan vara; 

o En Lean kultur – vad är det för företaget? 

o Hur ser den lärande organisationen ut, tänk Hansei och Gemba och hur 
organisationen behöver anpassas för att arbetet med ständiga förbättringar ska 
löpa per automatik 
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o Integration mellan avdelningarna, hur kan kunskap utnyttjas bättre? Kvalitet 
kräver en central roll, hur ska processen anpassas för att nå det? ”Kvalitet i allt 
vi gör” 

3. Arbeta fram en marknadsstrategi: Att ha en marknadsstrategi för hur företaget ska 
arbeta med kopplingen mellan kunden och företaget är en framgångsfaktor för att 
kunna definiera vad kundvärde är. När denna strategi är utarbetad och beskriven i en 
rutin kan arbetet starta med att definiera kundvärdet utifrån de metoder och tekniker 
som känns rätt för företaget att använda. KANO-modellen är en strategi som har 
presenterats tillsammans med tekniker från Quality Function Deployment 

4. Implementera tekniken 5S i produktutvecklingsprocessen, det vill säga städa och 
strukturera det egna arbetet.  

 Sortera: Arbeta fram en medvetenhet hos de anställda som ska använda 
projektmodellen och rutinen för produktutvecklingen. Projektledare och peroner 
som använder dokument ska enkelt kunna finna och använda de dokument och 
beskrivelser som ska användas.  

 Städa: Börja med att gå igenom rutinen för produktutvecklingsarbetet och 
Wenellmodellen. Finns den beskrivning som behövs för att få struktur i arbetet? Ta 
bort de dokument som inte behövs och anpassa de som ska vara kvar för att få dem 
att fungera i arbetet som görs på Mekanik. 

o Standardisering:  
- Vilka standardiserade dokument behöver vi och vilka eventuella 

dokument ska läggas till eller tas bort i projektmodellen? Dokument 
som kan behövas läggas till är det som kan cirkulera inför mötena, 
kan vara i ett A3-format exempelvis. 

- Kommunikationsplan: Hur ska tillämpningen av beslutsloggar 
användas både internt och mellan företagen. 

- Möten: Hur ska olika typer av möten genomföras och planeras in? 
Möten för att lösa problem, pulsmöten för att ”takta” (få en snabb 
överblick över aktuell situation, mäta flödet), uppföljningsmöten, 
förbättringsmöten. Definiera de olika typerna och arbeta fram en 
mötesstruktur för vilka dokument som ska användas när och hur 
uppföljning ska ske. Gäller både internt på Mekanik och Elektronik   

- Gemensam rutin mellan Mekanik och Elektronik: Utarbeta en rutin 
som ska ge struktur i arbetet mellan företagen. Rutinen ska 
innehålla tydliga beskrivningar av vad som gäller när det ena eller 
andra företaget är projektägare (definiera roller), vilka dokument 
som ska användas och hur kommunikationen ska ske och delges – 
visualiseras och hur man kan tillämpa möten för att ”takta” flödet 
så att inte sena ändringar sker. Det vill säga att öka förståelsen för 
varandras arbete. 

- Hur kan designstandardisering tillämpas för att man ska bli mer 
tidseffektiv och få en mer robust process? 
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 Systematisera: Ordning och reda är de dokument som finns tillgängliga lätta att 
hitta och information lätt att komma åt för de personer som behöver den? Något att 
tänka på och som kanske behöver förenklas då användningen av det stöd som finns 
i projektmodellen inte används i den utsträckning som den borde. 

 Standardisera: Se till att de rutiner som beskrivs i utvecklingsrutinen och 
dokumenten som finns i modellen efterföljs. 

  Se till att ordning och reda blir varaktigt: Använd till exempel skyltar på 
kontorsdörrar eller skrivbordet som visar om 5S-filosofin är uppfylld. Detta kan 
ske genom att använda sig av symboler som visar status: 

• Grön = 5S är uppfyllt och reviderat datum 21 augusti 2007-07-14 

• Gul = Arbete pågår med att 5S-filosofin ska uppfyllas. Här kan företaget 
med fördel arbeta fram en cheklista som beskriver av vad som förväntas. 

• Röd = Filosofin efterlevs inte och ätgärd måste göras omgående inom 7 
dagar. 

Med en grund i de tretton principer som kännetecknar en Lean produktutveckling går det 
sammanfatta nyttan med standardisering i processerna som ett verktyg som låter fokus vara på 
de faktiska arbetsuppgifterna och inte på kringprocesserna. Med andra ord ska 
kringprocesserna vara så väl strukturerade så att var och en kan sköta sitt jobb och det för att 
skapa kundnytta och värde.  
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Ramverk intervjufrågor          Bilaga 1 (1/1) 
 
Processprinciper; 
 
1) Vart läggs fokus, vad är viktigast ur kundperspektiv när projektet startas? Är det något som 
kommuniceras, kundkrav? 
 
2) När i projektet anser du att ni låser er vid en lösning, hur långt in i processen tas olika 
alternativ med? 
 
3) I hur stor utsträckning är projektets olika steg definierade och skilda från varandra? 
 
4) anser du att processen för projekt är standardiserad på ett sådant sätt att det är lätt att ändra 
lösning om den första inte fungerar exempelvis? 
 
Involverade resurser; 
 
5) Är det tydligt i ett projekt vem som har det yttersta ansvaret, som har en övervakande roll? 
Hur funkar ”rollbesättningen” när ett projekt startas upp?  
 
6) Hur väl fungerar informationsutbyte och tillgång till kunskap mellan avdelningar, finns den 
expertis som kan behövas tillgänglig? 
 
7) När ett problem uppstår, hur arbetar ni för att lösa det? Tittar ni på problemet eller arbetar 
ni via informationsflöden där ngn som inte sett problemet försöker hitta en lösning 
exempelvis? (gemba) Har alla som arbetar med projektet fullständig kunskap om produkten? 
 
8) Hur ser samarbetet med leverantörer ut?  
 
9) finns det utrymme för att se på tidigare projekt och dra lärdom av dem eller är varje projekt 
fristående? Förbättras arbetsgången/kompetensen för varje projekt enligt dig? 
 
10) Hur är inställningen till problem när det dyker upp sådana? Hur försöker ni lösa det? Hur 
många gånger kan samma problem uppstå innan förbättringsarbete påbörjas?  
 
Verktyg och teknologi 
 
11) Hur ser de hjälpmedel som används inom projektet ut, hur väl fungerar de? 
 
12) Är information lätt att hitta och kommunikationsleden tydliga? 
 
13) Kan du se några verktyg som används för att underlätta standardisering och utveckling? 
 
 
Övrigt (Summering);  
Vilka är de vanligaste problemen som dykt upp? Orsak-verkan (konstruera diagram under 
diskussion) Arbeta igenom Gantt-schema för struktur.  
 



  Bilaga 2 del 1/2 Sidan 1 av 4 

Utvärdering av MEKANIK’s produktutvecklingsprocess     
 
Del 1 
 
1. Vilken avdelning jobbar du på? 
 
 
2. Vilken anställningstitel har du? 
 
 
3. Vid produktutveckling: Hur väl anser du att MEKANIK uppfyller de uppsatta målen för 

prestanda vid produktutveckling? Med prestanda avses de specifikationer som produkten 
ska leva upp till. 

 
EXEMPEL: 100 %, anser att prestandan uppfylls, mindre än 100 % innebär att prestandan 
uppfylls lägre än specificerat. Över 100 % innebär att man överträffar prestandan. 
 
Mindre än lika med 70 %  
  70-90 % 
  91-110 % 
  111-130 % 
Mer eller lika med 131 % 
 
 
4. Vid produktutveckling: Hur väl anser du att ni uppfyller de uppsatta målen för 

utvecklingstid? 
 
EXEMPEL: 100 %, anser att man håller den planerade utvecklingstiden, mindre än 100 % 
innebär att man blir färdig med projekten innan utsatt tid. Över 100 % innebär att projekten  
blir färdiga senare än tänkt.  
 
Mindre än lika med 70 %  
  70-90 % 
  91-110 % 
  111-130 % 
Mer eller lika med 131 % 
 
 



  Bilaga 2 del 1/2 Sidan 2 av 4 

5. Vid produktutveckling: Hur väl anser du att utvecklingsprojektet når de uppsatta målen, 
för utvecklingskostnad? 

 
EXEMPEL: 100 %, anser att man håller utvecklingskostnaden, mindre än 100 % innebär att 
utvecklingskostnaden blir lägre än kalkylerat. Över 100 % innebär att man överskrider 
utvecklingskostnaden. 
 
Mindre än lika med 70 %  
  70-90 % 
  91-110 %  
  111-130 % 
Mer eller lika med 131 % 
 
 
6. Vid produktutveckling: Hur väl anser du att man inom utvecklingsprojekt uppnår de 

uppsatta målen för produktkostnad? Produktkostnad avser i detta fall vad produkten 
kommer att kosta att producera. 

 
EXEMPEL: 100 %, anser att man uppfyller produktkostnaden, mindre än 100 % innebär att 
produktkostnaden blir lägre. Över 100 % innebär att produktkostnaden överskrids. 
 
Mindre än lika med 70 % 
  70-90 % 
  91-110 %  
  111-130 % 
Mer eller lika med 131 % 
 
7. Vilket anser du är det viktigaste målet som bör uppfyllas vid produktutveckling? 
 
Prestanda 
Utvecklingstid 
Utvecklingskostnad 
Produktkostnad 
 



  Bilaga 2 del 1/2 Sidan 3 av 4 

Öppna frågor 
 
8. Vilka är de tre allvarligaste problem du stöter på under ett produktutvecklingsprojekt? 

Rangordna dem 1-3, där ett är allvarligast. 
 
 
 
 
 
 
 
9. Vilka är de tre vanligaste problem du stöter på under ett produktutvecklingsprojekt? 

Rangordna dem 1-3, där ett är vanligast. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Vilka tre förbättringar anser du behöver göras inom produktutveckling för att i 

framtiden skapa produkter som genererar framtida vinster? 
 
 
 
 
 
 
 
11. Vilket av nedanstående områden är MEKANIK:s främsta konkurrensmedel? (Rangordna): 

 Teknikutveckling 
 Kvalitet 
 Rykte – varumärke 
 Pris 
 Leveranssäkerhet 
 Utbud av produkter och tjänster 
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12. För att öka sannolikheten att kunderna ska köpa av MEKANIK, fokuserar ni på några 

specifika kundbehov; en unik företagsprofil etc.? 
  
 
 
 
 
 
 
13. För att bevaka vad som sker i företagets omvärld har MEKANIK någon rutin för att 

kontinuerligt göra marknadsundersökningar? 
 
 
 
 
 
 
14. Hur har marknaden ändrat sig under åren, hur har konkurrensmedlet ändrats? Är det mest 

fokus på design, kvalitet, leveranssnabbhet, pris etc.? 
 
 
 
 
 
 
 
15. Analyseras marknaden och andra politiska-/ekonomiska-/tekniska-/kompetens-faktorer i 

samband med produktutvecklingsarbetet? 
 
 
 
 
 
 
 



Lean-utvärdering

Bilaga 2 del2/2 (1/5)

Fokus på värde för kunden
1 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Metoder för att definiera 
värde för kunden är 

informella och 
ostrukturerade.

En strukturerad process för 
att definiera värde för kunden
används för utvalda kunder.

Hur Mekanik bäst kan hjälpa 
kunden att lyckas är definierat 
och beaktas i de flesta projekt.

Kundens definition av värde 
påverkar till hög grad de 

strategiska beslut som tas i 
produktutvecklingsprocessen.

Kundens definition av värde är 
den dominerande faktorn som 

driver hela organsiationen. Nuläge

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Önskat

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Strukturerad process för ständiga förbättringar av produktutvecklingsprocessen
2 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Förbättringar är 
slumpmässiga och inte 

baserade på data

En process för förbättringar 
är i stora drag definierad och 

används i utvalda fall

En systematisk och 
sturkturerad metodik för 

ständiga förbättringar och 
värdeskapande är utvecklad 

och andvänds i vissa fall.

En sturkturerad process för 
ständiga förbättringar används

på alla nivåer och använder 
värdeanalys för att sätta upp 

mål som skall nås.

En strukturerad process för 
ständiga förbättringar är inrotad

i hela organisationen Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Att lära sig av misstag/lyckade lösningar
3 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Lärdomar från 
förbättringsarbete är inte 

dokumenterade och 
existerar bara i minnet på 

deltagarna

Lärdomar är i vissa områden 
dokumenterade

En formel process för att 
bevara och kommunicera ut 

lärdomar används.

Lärdomar är konsekvent 
infångade och regelbundet 

kommunicerade på 
strukturerat vis

En formel 
kunskapshanteringsprocess 
används. Lärdomar passar 
tydligt in i framtida sätt att 

arbeta.

Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Kunden är dragande och bestämmer takten i värdekedjan

Arbetat enhetligt för att bli bättre förbättringsteam

Att använda sig av tidigare kunskap istället för att uppfinna hjulet på nytt

David Måhede Maria Collin
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Lean-utvärdering

Bilaga 2 del2/2 (2/5)

En process för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd
4 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Kundbehov är fastställda 
internt utifrån tidigare 

erfarenhet.

Ett arbetssätt att definiera 
behov bygger på kostnad, tid
och prestanda är till viss del 

utvecklad, använd och 
dokumenterad.

Arbetssätt för att definiera 
behov överväger värdekedjans

kapabilitet och fokuserar på 
hela värdekedjan.

Arbetssätt för att definiera 
behov upprepas genom hela 
värdekedjan för att minimera 
antalet behov som balanserar 
kostnad gentemot prestanda.

Arbetssättet för att definiera 
behov är i forma av ett 

strategiskt verktyg för att hitta 
nya affärsmöjligheter

Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Att använda information från företaget olika avdelningar (sälj, marknad, produktion, kvalitet, inköp) för att definiera framtida behov
5 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Garantier och 
avikelserapporter är den 
främsta källan att samla 

data som stöd för framtida 
kundbehov

En proaktiv process tas fram 
för att samla in data om 

produktanvändning som skall
ligga till grund för definitionen

av framtida kundbehov

Data om användning, underhål
och framtida behov samlas in 

ur den nuvarande värdekedjan 
för att ligga som bas för 

framtida design och kundkrav

Processer är tillgängliga för 
insamling och spridning av 

data i realtid i hela företaget, 
för att sedan kunna analyseras
av intressenter vid definiering 

av behov.

Genom hela företaget löper en 
process som aktivt söker data 

om behov, användning och 
processkapacitet för att skapa 

en databas som kan 
undersökas för att definiera 

framtida krav.

Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Produktutvecklingen är en dragande process där kunden är i fokus

Inför nya projekt finns information från olika avdelningar tillgänglig för att kunna analysera

David Måhede Maria Collin
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Lean-utvärdering

Bilaga 2 del2/2 (3/5)

Kunden först
6 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Kundkrav fångas upp 
endast i början av 
utvecklingsfasen

Kundkrav beaktas kvalitativt 
genom samarbete med 
ledning och sporadiska 

utvärderingar

Kunden är formellt 
representerad i arbetsgrupper 

för intergrerad 
produktutveckling och feed-

backmekanismer finns för att 
underlätta förnyelse av 

utformning vid rätt tidpunkt.

Kunderna deltar aktivt i 
arbetsgrupper på ett flertal 
nivåer för en gemensam 

förbättirng av effektivitet och 
kvalitet på utformningen av 

produkter

Kunden deltar rutinmässigt i 
arbetet genom effektiv och 

ständig kommunikation. Alla får
ta del av fördelar. Analys av 

värde och kundrelationer är en 
ständig och automatisk del av 

processen.

Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Integrering av nedströms resurser
7 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Tillverkningsfaktorer 
beaktas sent i 

utvecklingsprocessen

Tillverkningsfaktorer beaktas 
tidigt i projektet men på ett 

slumpmässigt sätt

Multifunktionella team 
innehåller vissa personer från 

avdelningar nedströms

Prioriteringar gjorda av 
intressenter nedströms är 

kvantifierade tidigt i processen 
och används för att styra 
utvecklingen och förbättra 

produkten.

Nedströms intressenters 
åsikter är kvantifierade och väl 
avvägda, genom att beakta +/- 
som dessa åsikter bidrar med, 

som en del i 
produktutvecklingen.

Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Förståelse för värde för kunden mendför städniga förbättringar av prdoutker och tjänster

Att beakta intressenter nedströms i organisationen ex. tillverkning gör att värdeskapande moment bidrar till en produkt med högre värde för kunden. 

David Måhede Maria Collin
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Lean-utvärdering

Bilaga 2 del2/2 (4/5)

Integrerad produktutveckling
8 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Utveckling är gjord i 
funktionella grupper

Tvärvetenskaplig utveckling 
används till viss grad

Tvärvetenskaplig utveckling 
används i hög grad. Mätvärden
finns för processeutvärdering

Tekniker för tvärvetenskaplig 
utveckling används i hög grad 

de flesta 
produktutvecklingsprojekt. 

Mätvärden finns för 
processutvärdering och för 

förbättringar

Kunskap från alla intressenter 
både uppströms och 

nedströms är integrerat i 
produktutvecklingsprocessen Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Standardisering av processer
9 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Processer varierar efter 
program eller produktlinje

Nyckelprocesser i 
organisationen som kan dra 
fördel av standardisering har 
blivit identifierade och visst 

arbete pågår.

Utvalda processer i 
organisationen är 
standardiserade.

Processstandardisering och 
återanvändning är konsekvent 

infört i organsiationen 

Organisationens 
gränssnitsprocesser har blivit 

standardiserade.
Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Önskat läge 1 2 3 4 5 #REF!

Sträva efter konsekvens.

Att bryta ner funktionella grupper medför ett lättare flöde av kommunikation och värdeskapande

David Måhede Maria Collin
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Lean-utvärdering

Bilaga 2 del2/2(5/5)

Allmänna verktyg och metoder
10 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Verktyg och metoder 
varierar för varje projekt. 

Identifiering av nyttan med 
allmänna verktyg och 
metoder har skett och 
använts i få projekt.

Planer finns för hur allmänna 
verktyg och metoder skall 
användas och dessa har 

implementerats till viss grad i 
organisationen

Allmänna verktyg och metoder
har implementerats i 

organsiationen.

Jämförbarhet mellan 
organisationens verktyg och 

metoder med dess 
intressenters verktyg och 

metoder är möjlig.

Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Framtida 1 2 3 4 5 #REF!

Variationsreduktion
11 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Det finns en begränsad 
förståelse för variation i 

organisationen och verktyg
och metoder används till 

väldigt liten grad.

Ett fåtal källor till variation har
identifierats och analyserats. 
Begynnande ansträngningar 
har gjorts för att reducera 

variation.

Ett formellt angreppssätt för att
balansera kundvärde och 

variationsreduktion är 
implementerat i flera delar av 

organsiationen.

Organisationen har insett 
betydande fördelar av att 

minska variation.

Hela organisationen har insett 
fördelarna med att reducera 

variation. 
Current

Exempel #REF!

Nuläge 1 2 3 4 5 Future

Framtida 1 2 3 4 5 #REF!

Förvisa sig om jämförbarhet är möjlig vilket medför minskning av kostnader.

Minska osäkerhet genom att minska variation

David Måhede Maria Collin
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  Bilaga 3 

Värdeflödesanalys i tre steg 
 
Nivå 1. Aktivitetsflöde och input/output 
Det första steget av en analys av processen, börjas med att ställa sig frågan: ”Vad vänder 
sedan i processen, och vilken information kopplar samman de olika aktiviteterna?”  
Svaren kommer att bidra till att en helhetsbild skapas av vilka huvudaktiviteterna är och hur 
de är kopplade till varandra. 
Fyll i de fält som är öppna. (De skuggade fälten utförs i nästkommande steg). För att erhålla 
så bra information som möjligt kan eventuellt kompletterande frågor ställas under analysen. 
(Se frågeformulär LPD & intervjuguide). 

Försök skapa en aktivitetslista som är i kronologisk ordning, vilket underlättar en beskrivning 
av flödet i processen. Beskriv varje processteg eller aktivitet som ett verb. 
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Skapandet av processchemat görs genom att använda sig av följande symboler: 
 

 
 
I första steget används diamanten (beslutspunkten) för att beskriva aktiviteter i flödet som är 
repetitivt (kommunikation, analys, databassökning, dokumentering osv.). En detaljerad analys 
i den punkten kan innebära reducering i tid, kostnader och bättre kvalitet. 
 
Observera att i det första steget ritas inga bilder av huruvida flödet loopar eller ger 
”feedback”. Det visualiseras i en DSM (Design Structure Matrix) på den diagonala raden per 
aktivitet.
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Nivå 2. Att identifiera nyckeltal och urskilja processegenskaper. 
 
Nästa steg är att försöka definiera de kritiska processparametrar eller nyckeltal som är viktiga 
att lyfta fram i varje process eller aktivitet. ”What is it that drives the critical quality fo the 
product”, or ”what would be the characteristics of the product were it made perfectly?” 
(Millard, 2001).  
 
De valda nyckeltalen ska underlätta för att I varje steg skapa värde för kunden. En början kan 
vara att följa de mätetal som finns i frågeformuläret. 
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Nivå 3. Bedömning av värdeskapande aktiviteter. 
 
Det sista stegat är att bedöma hur de olika aktiviteterna är av betydelse eller skapar värde för 
hela värdekedjan. Värdeskapande aktiviteter är de som bygger upp hela kedjan som är 
grunden i processen, utan dem ingen process. De aktiviteter som är utöver ska försöka 
minimeras och helst tas bort. Poängsättningen räknas samman för att erhålla en total poäng 
per aktivitet. 
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Exempel hämtad från (Brattlöw & Forsberg, 2005) 
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Bilaga 4 12Questions Pre-project assignment, initiationg a VOC/QFD/COPC Project 

1. Syfte 
 Varför gör vi denna studie? Vilket focus ska vi ha? 
 Vilket är teamets uppdrag? 

2. Datum för färdigställande 
 När ska studien vara färdig? 

3. Beslutsfattare 
 Vem har rätt att ta beslut? 
 Vem i besluts-hierarkin kan säga ”nej” till temets resultat? (Stakeholderanalys) 

4. Omfattning 
 Vad ska tas med respektive lämnas utanför denna studie? 

5. Produkt 
 Vilken produkt? 
 Vilken modell? 
 Vilken generation? 
 Världsklass? 
 Revolutionerande? 

6. Marknad/Kunder 
 Vem är kunden vi försöker tillfredsställa eller skapa värde för? 
 Land? 
 Marknad? 
 Segment? 
 Användare? 
 Inflytande av andra personer: inköpschefer, serviceavdelning, ledningsgrupp m.fl? 

7. Tidshorisont för produkten. Fönster för möjligheter 
 I år eller nästa år? 
 När? 

8. Antaganden 
 Produkt? 
 Marknad? 
 Företaget? 
 Tillverkning – vem och var? 
 Distribution och logistik? 
 Kunder? 
 Övrigt? 

9. Affärsplan 
 Är svaren på ovan frågor i linje med företagets affärsplan? 
 Har vi tillgång till affärsplanen? 
 Finns det någon affärsplan? 



Bilaga 4 12Questions Pre-project assignment, initiationg a VOC/QFD/COPC Project 

10. Teammedlemmar 
 Vem är team-ledaren? 
 Från svaren på ovan frågor har vi rätt kompetens representerad i de personer som 

har huvudansvaret i teamet, (core team)? 
 Kommer de personer som är representerade i teamet vara medlemmar under hela 

projektet eller vilka är övriga medlemmar?  
 Vilken bakgrund behöver vi ha? 
 Vilken är den geografiska representationen? 
 Ad hoc medlemmar_ 

- Vilka är dem? 
- Vilken bakgrund/expertis/information? 
- När behöver vi dem? 
- För hur lång tid behöver vi dem? 

11. Inköpsdrivare. Varför skulle en kund tänka på att köpa vår produkt? Vilka är de 
egenskaper eller kriterier hos kunden (makro ekonomiska) som ligger till grund för ett 
köp? 
 Ekonomiska 
 Produkt egenskaper/prestanda 
 Kvalitet 
 Säkerhet 
 Användarvänligt, lätt att serva 
 Miljö 

12. Uppgift/levererbar/funktion 
 Vilket behov eller uppgift ska produkten leva upp till eller fylla om kunden köper 

vår produkt? 
 Vad levererar vår produkt, vad tjänar kunden på att använda just vår produkt? 
 Vilken är den grundläggande funktionen för produkten? Varför existerar den? 

 
 
 
 
 
 
 

Källa: Larry M. Shillito (2001) 
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