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Sammanfattning  
Syftet med examensarbetet är att hjälpa Tibrokök med produktutveckling, 

Tibrokök har idag en enkel processplan vid produktutveckling som inte 

används fullt ut eller som det var tänkt, därför utformas en ny produkt-

utvecklingsprocess specifik för Tibrokök. Under förstudien i examensarbetet 

upptäcks flera brister inom produktutveckling på Tibrokök exempelvis onödig 

väntan på beslut och oklara regler eller roller, målet är att reducera dessa brister 

så att produktutveckling på företaget kan bedrivas effektivare. 

Observationer, existerande hjälpmedel och personalens erfarenheter inom 

produktutveckling på Tibrokök tas tillvara vid framtagningen av den nya 

produktutvecklingsprocessen. 

För att underlätta införandet av det nya arbetssättet för produktutveckling ut-

formas en produktutvecklingsguide som är ett hjälpmedel till produktutveck-

lingsprocessen. Produktutvecklingsguiden ska även stärka kommunikationen 

och dokumentationen inom produktutveckling på Tibrokök. Dokumentationen 

stärks genom ett antal underlag som tas fram tillhörande produktutvecklings-

processen. 

Produktutvecklingsprocessens funktionalitet testas och utvärderas genom 

simulering av två produktutvecklingsprojekt, simuleringarna säkerställer om 

produktutvecklingsprocessen är tillräckligt generell för att passa alla typer av 

produktutvecklingsprojekt. 

Resultatet blir en produktutvecklingsprocess speciellt anpassad för Tibrokök. 

Med hjälp av den framtagna produktutvecklingsguiden kan all personal oavsett 

förkunskap använda produktutvecklingsprocessen.  

För att implementera det nya arbetssättet med produktutveckling på Tibrokök 

utförs utbildande redovisningar och en workshop med personalen. Som ett 

slutligt steg överlämnas ett antal rekommendationer om ändringar i Tibroköks 

arbetssätt för att utföra effektivare produktutveckling. 



 

 

Abstract 
The purpose of this bachelor thesis is to help Tibrokök with their product 

development process. Today Tibrokök has a simple process plan for product 

development that is not used as it should and therefore a new product 

development process specific to Tibrokök is developed. During the feasibility 

study multiple flaws in product development at Tibrokök were discovered, the 

goal is to reduce these flaws so that product development can be carried out 

more efficiently. 

Observations, existing documentation and personnel experience from product 

development are considered in the development of the new product 

development process. 

In order to facilitate the introduction of the new approach to product 

development a guide for product development is developed as an aid for the 

product development process. The product development guide should also 

strengthen communication and documentation within product development at 

Tibrokök. Documentation is strengthened through a number of documents that 

have been developed for the product development process. 

The product development process functionality is tested and evaluated by 

simulating two product development projects, the simulations assures that the 

product development process is satisfying overall to fit all types of product 

development projects. 

The result is a product development process specific to Tibrokök. With the 

help of the developed product development guide all staff regardless of prior 

knowledge is able to use the product development process. 

In order to implement the new approach of product development at Tibrokök 

educating presentations and a workshop are performed. As a final step a 

number of recommendations about changes in Tibrokök’s approach in product 

development are handed over so that more efficient product development can 

be performed. 



 

 

 Förord 
Detta examensarbete i integrerad produktutveckling har utförts av Leif 

Forsander och Ellen Bergqvist i samarbete med Tibrokök AB. Examensarbetet 

har varit en positiv upplevelse och detta mycket tack vare våra handledare som 
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under examensarbetes tid. 
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Daniel Johansson 
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Christian Bergman 
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alltid har tagit sig tid för oss, även om tid har varit en bristvara och som hållit 

motivationen uppe både i framgång och motgång. 

 

Ett stort tack till huvudhandledaren Christian Bergman som framförallt har 

hjälpt oss att se på problem från olika aspekter och drivit oss i rätt riktning så 

att arbetet har kunnat flyta på så bra som det har gjort. 

 

Vi vill även tacka berörda personer på Tibrokök som har avsatt tid för våra 

frågor och diskussioner. 
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1 Inledning 

Då företag idag hela tiden försöker sträva framåt med kontinuerlig produkt-

utveckling har detta lett till behov av ny kompetens. Alla företag har inte 

hunnit skaffa sig denna kompetens men ändå valt att bedriva produktutveckl-

ing. När ett projekt startas för att utföra produktutveckling i någon form behövs 

det ett angreppssätt, en övergripande processplan för att få med alla 

nödvändiga steg i produktutvecklingsprocessen.  

Tibrokök har idag ingen övergripande processplan vid produktutveckling, 

vilket märks framförallt på den tid som fortlöper vid produktutveckling på 

företaget idag. Med en standardiserad, väldefinierad processplan kan de olika 

stegen arbetas igenom i ordning och det är enkelt att se vad som är nästa steg. 

När det tydligt kan följas vad som är nästa steg i produktutvecklingsprocessen 

kan det antas lösa andra problem som finns inom Tibrokök, till exempel 

bristande kommunikation och dubbelarbete. 

1.1 Uppdragsbeskrivning 
Syftet med examensarbetet är att ta fram en produktutvecklingsprocess, 

specifikt utformad för Tibrokök, eftersom Tibrokök inte har något strukturerat 

tillvägagångssätt för att utföra produktutveckling. Tibrokök upplever sin 

produktutvecklingsprocess som bristfällig då det ofta uppstår missförstånd 

inom produktutveckling på företaget. Uppdraget är att identifiera problem i 

form av tidsfällor inom Tibrokök för att sedan reducera dessa. En form av 

projektguide ska tas fram för att stärka kommunikationen och minska onödig 

väntan på grund av otydliga uppgiftsroller. För att testa den nya produktutveck-

lingsprocessen görs två simuleringar av verkliga projekt på företaget.  

1.2 Mål och avgränsningar 
Målsättningen är att korta ned ledtider och minska totaltiden för kommande 

produktutvecklingsprojekt vid Tibrokök. Det ska vara möjligt att följa upp ett 

projekt i efterhand, vilket innebär tydligare dokumentation. Processen för 

metodisk produktutveckling kan implementeras i hela koncernen som berör 

Tibrokök, men då examensarbetets omfattning endast sträcker sig över en 

kortare tidsperiod från januari till maj kommer ingen fokus läggas på 

systerbolagen inom koncernen.  
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1.3 Bakgrund om företaget 
Tibrokök startade som familjeföretag år 1947 och består sedan 2010 av två 

juridiska bolag i form av marknadsbolaget Tibrokök AB och produktions-

bolaget Tibrokök Produktion AB. Tibroköks ambition är att kunna erbjuda 

unika kök i flera stilar. Deras fyra köksstilar rymmer klassiska, romantiska, 

nordiska och strama kök. Tibrokök tillverkar endast kök efter kundorder, dessa 

kök kan vara måttbeställda och specialanpassade efter kundens önskemål. I 

koncernen ingår även systerbolagen Hagaköket AB, Härjedalskök AB, 

Härjedals Produktion AB, Scandinavian Kitchen AB, Canadaköket AB och 

LiB (Luckinredningsbolaget). 

Det som kännetecknar Tibrokök och deras konkurrenter är köksstilen, den 

högre prislappen på de färdiga köken och ambitionen att specialbygga delar av 

eller hela kök efter kundens önskemål. Tibroköks huvudkonkurrenter är 

Kvänum kök AB och Kungsäter kök AB samt lokala snickerier som tillverkar 

kök på kundorder, det vill säga att kunden har möjlighet att köpa köksskåp som 

är anpassade till kundens egna önskemål om skåphöjd och bredd.  

På grund av dessa kännetecken anser inte Tibrokök att kökstillverkare som 

IKEA eller Marbodal AB är deras direkta konkurrenter, då konkurrenterna 

bland annat har en mer standardiserad inriktning och masstillverkning av varor 

mot lager. 

1.4 Definition av begrepp 
Produktutveckling kommer fortsättningsvis genom rapporten att förkortas PU. 

Prototyp i rapportens sammanhang innebär en fysisk testprodukt som 

framställs för utvärdering och tester.  

Trendspaning betyder undersökning av vad som kan tänkas bli populärt genom 

att titta på säljstatistik och förhandsvisningar på utställningar. När det nämns 

olika former av underlag i rapporten syftar det till ett fysiskt eller elektroniskt 

dokument som hjälper till med dokumentation och gör det lättare att genomföra 

aktuellt steg i PU-processen. PU-gruppen består av Tibroköks produkt-

utvecklare, VD för marknadsbolaget, marknadskoordinator samt en 

representant från kundorder.  

Ett Ganttschema är ett planeringsverktyg för att visa tidsgränser för uppgifter, 

verktyget kan även visa om en uppgift är beroende av att andra uppgifter är 

slutförda innan uppgiften kan påbörjas. Winner är ett köksritningsprogram som 

används av återförsäljarna för att rita kök åt slutkunden. Tibroköks produkt-

pärm innehåller all nödvändig information om alla produkter och komponenter 

som säljs. Informationen används sedan vid produktion men framför allt vid 

orderhantering mellan återförsäljare och produktion. 
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2 Förstudie 

Tibrokök har idag en enkel plan för PU, men den används inte fullt ut eller som 

det var tänkt och därför missas viktiga detaljer i början av prototyp-

framtagningen. Detta kostar tid, energi och pengar att rätta till när fel uppstår.  

När en idé uppstår idag föreslås den direkt av produktutvecklaren till 

produktchefen innan idén varken är utvärderad eller specificerad med 

exempelvis en ritning vilket kan ses i organisationskartan (Figur 1). Idén 

skickas därför mycket fram och tillbaka mellan produktchefen och produkt-

utvecklaren. När båda parter har kommit överens om hur idén ska se ut tas 

förslaget med till kommande möte med produktrådet och därefter kan en 

prototyp tas fram. När produktrådet som består av produktchefen, produktions-

ledarna, förbättringsledaren samt representanter från inköp och marknads-

bolaget är tillfredställt med prototypen visas den för PU-gruppen som 

utvärderar prototypen. När även PU-gruppen är tillfredställd skickas 

prototypen vidare ut till återförsäljarna. Om PU-gruppen inte är tillfredställda 

med prototypen tas det fram en ny prototyp genom produktchefen. 

 

Figur 1. Organisationskarta över produktutveckling på Tibrokök idag. En dialog hålls mellan 

produktutvecklaren och produktchefen, som sedan tar fram en prototyp. Detta sker idag utan 

någon idégenereringssittning. 

Då dokumentationen idag är bristfällig redan från start vid olika projekt, 

uppstår ibland missförstånd mellan produktutvecklaren och produktionen då 

det tillverkas prototyper som inte efterliknar den ursprungliga idén. Att 

tillverka felaktiga prototyper leder till tidsslöserier och onödiga kostnader. 

Genom intervjuer med nyckelpersoner samt en SWOT-analys har en större 

förståelse om nuläget på företaget skapats. 

Inkommande idéer 
från två håll 

Marknadsbolaget 

Produktråd via 

produktchefen 

Produktchef 

Prototypframtagning 

Inköp 

Marknadsbolaget 
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2.1 Intervjuer med nyckelpersoner 
Genom intervjuer och diskussioner med nyckelpersoner som produkt-

utvecklare, produktchef och marknadskoordinator, identifieras brister i 

företagets PU. Intervjuerna genomförs halvstrukturerade (Benyon, Turner och 

Turner, 2010) vilket innebär att endast stödfrågor används vid intervjuerna för 

att det ska vara möjligt att ha en så öppen diskussion som möjligt. 

Halvstrukturerat innebär också att det uppkommer information runt frågorna 

från den intervjuade då denne ges möjlighet att diskutera fritt. Exempel på 

stödfrågor som används är: 

 Hur fungerar PU idag?  

 Vilka steg ingår i dagens PU-process? 

 Vad fungerar bra/dåligt inom PU idag?  

 Vilken är din roll inom PU? 

 Hur och var dokumenteras beslut och information om produkterna idag? 

 På vilket sätt sker kommunikationen mellan berörda personer i ett projekt 

idag?  

 Vilken form av idégenerering sker idag? 

2.1.1  Nyckelpersoner inom företagets 
produktutveckling 

På företaget finns två produktutvecklare, dessa personer reser mycket till 

återförsäljare runt om i Sverige då deras huvudsakliga arbetsuppgift är att 

marknadsföra Tibrokök hos återförsäljare. Produktutvecklarna har delat ansvar 

över framtagning av nya produkter, dock har oftast en av personerna haft 

huvudansvaret som projektledare för de projekt som genomförts. Det finns idag 

ingen tydlig standard för hur projektledaren utses utan denna blir självutnämnd 

vid projektstart. 

Företagets produktchef har som arbetsuppgift att bland annat ta ansvar för 

beslut angående förändringar av nya och gamla produkter.  

Marknadskoordinatorn fungerar som mellanhand och kontaktperson mellan de 

två olika bolagen. Marknadskoordinatorn har ansvaret för att en gång i 

månaden ge ut relevant information till återförsäljarna i form av ett nyhetsbrev. 

Ytterligare arbetsuppgifter för marknadskoordinatorn är att utforma en 

produktkatalog och sammanställa prislistor till denna. Det ingår även att 

uppdatera köksritningsprogrammet Winner med produktspecifik information så 

att det finns färdiga skåp att infoga vid köksplanering för kunden, samt 

dokumentera allt som rör projekten. 
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2.1.2  Sammanställning av intervjuer 

Intervjuerna med nyckelpersoner inom Tibroköks PU sammanfattas här i 

punktform: 

 Idégenerering inför PU idag sker i form av öppna diskussioner kring 

förslag och idéer som har uppkommit ifrån trendspaning och statistik 

från försäljning. 

 För att kunna ta fram en prototyp vill produktchefen ha en tydlig ritning 

innehållande måttsättning och materialval samt ett syfte till varför 

produkten ska tas fram. Prototyp tillverkas för att se om ytbehandlingar 

och utformning fungerar i verkligheten. 

 PU-processen fungerar inte idag då viktiga steg ibland förbises och 

återförsäljarna blir lovade produkter som inte är möjliga att framställa. 

 Det finns ingen direkt dokumentation inom företaget utan istället förlitar 

sig företaget på den information som finns i erfarenhet hos personalen. 

 Ostrukturerade möten utan någon specifik agenda leder till slöseri med 

värdefull tid. 

 I början av alla projekt hålls ett produktråd med fyra till fem 

återförsäljare, det är dessa som har närmaste kontakten med slutkunden.  

 När klagomål eller förbättringsförslag från kunder kommer in till 

kundorder, fångas dessa upp och vidarebefordras till berörd person i 

form av ett e-postmeddelande. 

2.2 Nulägesanalys  
Idag finns en enklare projektplan för små respektive stora projekt (Figur 2). 

Små projekt rör exempelvis framtagning av ny lucka eller nya enstaka skåp, 

medan stora projekt rör exempelvis framtagning av en helt ny köksserie eller 

många små förändringa inom samma projekt. Projektplanen togs fram våren 

2011 men används inte fullt ut, eller som det var tänkt. Planen (Figur 2) 

innehåller stadier som konstruktion av tänkt produkt, prototyp, kalkyl till 

prisuppgifter, inmatning av information i Winner samt framtagning av 

produktpärm. Milstolpar under projektet är framtagning av idén, 

produktspecifikation, färdig produkt att sälja, material och informationssläpp 

till Winner samt lansering av den nya produkten. I projektplanen finns 

ansvariga för respektive stadie där PC är det samma som produktchefen och 

MK är marknadskoordinatorn. 
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Det finns ingen dokumentation om tidigare genomförda konkurrentundersök-

ningar om PU-processer. Tibrokök upplever idag att det inte finns något behov 

av en konkurrentundersökning om PU-processer då det framför allt finns en 

rotation av personal som tillför den information som efterfrågas om konkur-

renter. Det betyder även att Tibrokök i sin tur läcker ut information till konkur-

renterna vid personalförflyttningar.  

När Tibrokök AB och Tibrokök Produktion AB var ett och samma bolag fanns 

det en projektledare som styrde över alla projekt och såg till att projektupp-

gifterna utfördes vid rätt tidpunkt. Efter delningen till två enskilda bolag 

uppstod problem då det inte längre fanns någon projektledare som hade ett 

samlat ansvar över båda bolagen. Idag finns inte längre någon fast projekt-

ledare då denna arbetsroll uteblev efter bolagsdelningen. Detta leder till ett ökat 

behov av en strukturerad PU-process med tydliga ansvarsroller. 

Missförstånd på grund av olikheter i sättet att kommunicera uppkommer inom 

respektive bolag men framförallt mellan de två bolagen. Idag finns inget 

standardiserat sätt att kommunicera på och största delen av kommunikationen 

sker genom e-post. Det finns ingen möjlighet till återkoppling då gamla e-

postmeddelanden är den enda dokumentation som finns att tillgå men de sparas 

dessvärre inte alltid. 

Då produktutvecklarna inom marknadsbolaget är på resande fot för det mesta 

kan det innebära att beslut som kräver fysisk kontakt kan bli hängande i luften. 

Detta är idag ett problem då väntan på beslut kan bli upp mot en månad och 

nästa steg i PU-processen är helt beroende på att det beslutet tas. Det leder i sin 

tur till att hela projektet får en ökad projekttid. Dessa brister i dokumentation, 

kommunikation och avsaknad av struktur leder till förseningar av projekten. 

Figur 2. Planen täcker stora respektive små projekt och beskriver det antal veckor respektive 

steg bör ta, vilka steg som ska göras och vem som är ansvarig för respektive steg. Planen 

innehåller dessutom fem större milstolpar. 
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2.2.1 Tidsfällor på Tibrokök idag 

Utifrån intervjuer och en slöserikarta med några vanliga återkommande 

slöserier inom Lean PU (baserad på IVF, 2006) kunde ett flertal tidsfällor på 

Tibrokök identifieras (Tabell 1). Tidsfällorna är typiska handlingar, onödiga 

åtgärder och felaktigt underlag som bidrar till tidslöseri. 

Tabell 1. Bland de tio vanliga slöserierna inom produktutveckling (IVF, 2006, sida 8) 

identifieras följande fem på Tibrokök. 

Väntan Folk som väntar på information 

 Information som väntar på folk 

 Väntan på kapacitet 

Onödiga åtgärder Sökning av information som ej kommit fram 

 Framtagning av information som redan finns 

Felaktigheter För tidig start innan information finns 

 Otillräcklig informationskvalitét 

 Felaktig data 

Kunskap Uppdelning ansvar, utförande och återkoppling 

 Önsketänkande, beslut tas på bristfälligt underlag 

 Bortfall mellan projekt och funktioner 

Brist på systemdisciplin Oklara regler/roller 

 Dåligt samarbetsklimat 

 

Den största identifierade tidsfällan var väntan av olika slag, så som personer 

som väntar på information eller beslut som inte tas då de saknar tydlig 

ansvarig. En annan tidsfälla är väntan på ledig kapacitet vilket inom Tibrokök 

betyder till exempel att det behöver finnas ledig personal som kan ta fram en 

prototyp. Enligt Reinertsen (2009) leder snabb feedback vid PU till minskade 

kostnader och kan öka resultatets värde.   

Onödiga åtgärder som sker idag är till exempel sökning av information som 

inte blivit dokumenterad så som mått eller ytbehandling på en lucka. De 

onödiga åtgärderna samt felaktigheter i form av ett uppstartat projekt som blivit 

inaktuellt uppstår typiskt då det saknas en tydlig struktur och standard för hur 

dokumentation bör ske.
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Avsaknad av en tydlig projektledare som har en samlad överblick över alla 

projektuppgifter bidrar till en osäkerhet över vilka roller och beslut som bör 

höra ihop. Problemet med osäkerheten över beslutsprocessen då en 

projektledare saknas kan lösas med hjälp av en tydlig struktur. Strukturen 

skulle också underlätta vid tidsfällor som fel prioriteringar och fördelning av 

uppgifter och beslut under ett projekt. 

Ett väl dokumenterat projekt leder till ökad kunskap inför kommande projekt 

då mindre bra beslut men framför allt lyckade beslut och metoder blir 

lättöverskådliga och kan lättare implementeras i nästkommande projekt. 

2.2.2  Dagens kvalitetssäkring 

Vid utvärdering av prototyper bör estetik, funktionalitet, hållfasthet och andra 

kvalitetskrav testas. I nuläget kontrolleras endast funktionalitet och estetik på 

Tibrokök, vilket gör att övriga brister upptäcks för sent i processen. Bristerna 

upptäcks istället först vid kundreklamationer och kostar då betydligt mer att 

rätta till. 

Någon gång ibland har Tibrokök efter projektavslut låtit testa exempelvis en ny 

ytbehandling hos ett externt företag som utför möbeltester, Möbelfakta/TMF. 

Även om problem upptäcks innan produkten når slutkunden kostar det ändå 

betydligt mer att rätta, än om testerna skedde i samband med utvärdering av 

prototypen. 

Idag görs endast en prototyp i prototypframtagningssteget vid en ny eller 

utveckling av en befintlig produkt. Problemet idag är dock att det ibland sker 

extra justering och finputs på den enstaka prototypen. Detta extra arbete 

kommer sedan inte ske vid verklig produktion vilket betyder att 

slutprodukterna inte alltid ser exakt ut som prototypen. 

Luckor som exempelvis vitrinluckor, integrerad diskmaskin, integrerad kyl och 

större luckor som tillhör högskåp är de sorters luckor som generellt skapar 

problem vid tillverkning för kökstillverkare då de har en specialkonstruktion 

och kräver extra arbete. Idag upptäcks problemen först i samband med 

installation av det första tillverkade köket, utställningsköket, hos 

återförsäljarna. Vid installationen kan det även framkomma eventuella 

konstruktionsfel exempelvis felplacerade gångjärn och det är först i detta steg 

en helhetsbild av den nya luckmodellen/köksserien skapas. 

2.2.3  SWOT-analys 

För att få en bättre överblick av företagets situation görs en SWOT-analys 

(Tabell 2) som kartlägger styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Tonnquist, 

2008). Utifrån SWOT-analysen kan olika strategier tas fram genom att 

kombinera exempelvis möjligheter med styrkor. 
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Tabell 2. Nulägesanalys av Tibroköks produktutveckling. 

SWOT Opportunities 

O1: Möjlighet till effektivt 

samarbete mellan personalen 

O2: Fysisk trendspaning över 

landet genom 

produktutvecklarna 

Threats 

T1: Den höga prislappen ger en 

smal målgrupp 

T2: Dagens samhälle eftersträvar 

bredare kompetens istället för 

spetskompetens 

Strengths 

S1: Engagerad personal på 

företaget 

S2: Potential och önskemål 

att tillverka unika produkter 

S3: Vana inom 

köksbranschen 

S1+O2: 

Engagemanget hos företagets 

personal tillsammans med den 

trendspaning som genomförs 

ger lätt upphov till nya idéer 

passande för Tibrokök. 

S1+S2+O1: 

Möjligheten till effektivt 

samarbete och potentialen att 

tillverka unika produkter gör att 

företaget kan vara först på 

marknaden med nya unika 

produkter. 

T1+S2: 

Den höga prislappen på de färdiga 

köken kan motiveras med 

möjligheten för slutkunden att 

beställa anpassade och 

specialbyggda kök. 

Detta kan i sig hjälpa till att bredda 

målgruppen då kunden kan tänka 

sig betala lite extra för att få ett 

unikt kök. 

Weaknesses 

W1: Otydliga roller inom 

PU-processen 

W2: Otillräckligt underlag 

vid till exempel 

projektuppstart och 

produktbeskrivning 

W3: Två bolag är 

inblandade i PU-processen 

W1+O1: 

Otydliga roller begränsar 

samarbetet. 

W2+O2: 

Trendspaning med otillräckligt 

underlag leder till risk för 

bortfall av nya idéer då dessa 

inte dokumenteras. 

W1+W3+T2: 

Kommunikationen/beslutsfattandet 

blir mycket otydlig då det ska 

göras mellan två bolag och 

personal inte vet vilken roll de har.  

W3+T1: 

Om något av de två bolagen går i 

konkurs på grund av till exempel 

för få sålda kök, drar det med sig 

det andra i fallet.  

 

Utifrån nulägesanalysen kan slutsatser dras så som att bristande 

kommunikation, dokumentation och otydliga roller inom PU finns på 

Tibrokök. 
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2.3 Litteraturstudie 
För att hitta inspiration om hur en lämplig PU-process för Tibrokök skulle 

kunna utformas och samla kunskapen om vilka steg som bör göras i processen 

och hur dessa går till, studeras litteratur om detta. Även litteratur om hur en ny 

process implementeras på ett företag är av intresse.  

2.3.1  Produktutveckling enligt litteratur 

För att veta om Tibrokök är i behov av uppstyrning av produktutveckling 

studeras litteratur om detta. Magnusson, Kroslid & Bergman (2004) beskriver 

sju frågeställningar kring nuläget i ett företag. Om svaret på någon av dessa 

frågor blir nej indikerar detta att projektledningsmodellen behöver styras upp 

och utrymme för utveckling finns. 

1. Har företaget en standardiserad, samspråkig PU? 

2. Finns det stöd av fördefinierade verktyg och modeller vid PU på företaget? 

3. Har företaget strikt uppstaplade faser, aktiviteter, milstolpar och 

överlämningar inom PU? 

4. Är projektledningsmodellen regelbundet förbättrad och utvecklad på 

företaget? 

5. Blir projektledningsmodellen tillämpad i organisationen regelbundet av alla 

inblandade? 

6. Kontrollerar företaget projektledningsmodellen löpande, både på indata och 

utdata? 

7. Har företaget en bättre projektledningsmodell jämfört med konkurrenterna? 

 

Svaret blev nej på alla frågeställningar utom nummer tre och fyra, Tibrokök 

har gjort ett försök att använda sig av ett schema vid PU-projekt där aktiviteter 

och milstolpar är angivet. Men schemat har inte fungerat då deadlines inte har 

respekterats. Processer förbättras kontinuerligt inom de olika instanserna på 

Tibrokök men ett övergripande processförbättringsarbete som på samma gång 

involverar marknads- och produktionsbolaget finns inte. 

Med hjälp av en generell projektledningsmodell ska det bli lättare att 

kommunicera och samarbeta enligt Tonnquist (2008). Litteraturen omfattar 

tillvägagångssätt för att driva projekt, allt från projektstyrning till vilka 

åtaganden som kan förväntas från projektmedlemmar tas upp. Ulrich & 

Eppinger (2008) beskriver en mer produktframtagningsinriktad process medan 

Tonnquist (2008) beskriver grunderna i att hålla projekt och specifikt 

projektstyrning. 
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Ulrich och Eppinger (2008) talar om vikten av att ta lärdom av tidigare utförda 

projekt för att inte börja om i varje nytt projekt, även flera metoder och 

hjälpmedel som visat sig vara användbara för Tibrokök tas upp. Exempel på 

metoder och hjälpmedel som studeras är Ganttschema som kan vara ett 

lämpligt hjälpmedel vid projektplanering då det visat sig att PU-gruppen har 

svårt att respektera uppsatta tidsgränser och att otydliga ansvarsroller 

förekommer. Ganttschemat visar tydligt hur uppgifter är beroende av varandra 

och ansvarsroller. 

Tibrokök har idag svårt att uppskatta hur stor utveckling av produkter som 

sker, Wheelwright och Clark (1992) beskriver ett exempel med en 

produkt/processutvecklings-portfolio (Figur 3) som hjälper till att antyda hur 

stora förändringar som krävs i produkt- och utvecklingsprocess för olika typer 

av projekt. Detta ger en antydan om hur stor arbetsinsatsen blir. Som Figur 3 

antyder, om det görs en stor produktändring exempelvis en helt ny produkt 

samtidigt som det görs en stor processändring exempelvis en helt ny 

framtagningsprocess kommer detta leda till ett banbrytande projekt. Om det 

istället görs ett projekt med liten produktändring och nästan ingen 

processändring kommer det leda till en produkt som är mycket lik tidigare 

produkter.  

 

Figur 3. Produkt/processutvecklingsmatrisen, som ger en antydan hur stort ett projekt blir 

(Wheelwright och Clark, 1992). 
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Kanomodellen (Magnusson m.fl. 2004) har väckt tanken med att hitta 

innovativa produkter som överraskar slutkunden, därmed inte bara utveckla 

produkter som följer trenderna, detta leder till att det är en fördel att utföra 

idégenerering. Kanomodellen (Figur 4) är en graf som jämför kundtillfredsstäl-

lelse mot uppfyllelsegrad av kundbehov. En kunds förväntningar och basbehov 

(under röda linjen) av en produkt måste uppfyllas för att kunden inte ska bli 

missnöjd. En produkt med hög kundtillfredsställelse och som dessutom 

uppfyller omedvetna behov (över gröna linjen) genererar istället mycket nöjda 

kunder. Ett basbehov vid ett cykelköp kan till exempel vara att en cykel har 

hjul, trampor och styre. Förväntade behov är de önskemål som kunden 

uttrycker, exempelvis pakethållare och cykelljus. Exempel på omedvetna 

behov hos kunden kan vara till exempel att cykeln är tillverkad i ett 

lättviktsmaterial, omedvetna behov överaskar kunden positivt. 

 

Figur 4. Kanomodellen är en graf som jämför kundtillfredsställelse mot uppfyllelsegrad av 

kundbehov.  

Cross (1994) beskriver flera idégenereringsmetoder som exempelvis 

brainstorming och morfologisk tabell. Dessa tillsammans med andra 

idégenereringsmetoder som till exempel idéskiftesmetoden 6-3-5 och 

Idésporrar (Abbestam m. fl. 2009) studeras för att kunna föreslås för PU-

gruppen inför framtida idégenereringssittningar. 
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2.3.2 Studie om implementering 

Med risk för att en ny PU-process inte accepteras och försvårar införandet, har 

möjliga orsaker till detta och förslag till lösningar tagits fram. Enligt Nilsén 

(2010) kan följande vara orsaker till förändringsmotstånd: 

 svagt beslutsunderlag 

 motstridiga mål, bristfällig kommunikation 

 hög risk förknippad med ett felbeslut 

 konkurrens om resurser och hot mot yrkesroller.  

 

För att bemöta dessa orsaker är det viktigt att involvera den berörda 

personalstyrkan redan i ett tidigt skede och tydligöra målet samt syftet med den 

framtagna PU-processen.  

 

Ytterligare en orsak kan vara att personalen inte är övertygade om fördelarna 

med den nya tekniken jämfört med en äldre fungerande teknik då det inte är 

framtaget av företaget självt (Pinto, 1999). Dessutom kan det vara svårt att 

acceptera en ny teknik som införs av utomstående part utan erfarenhet inom 

aktuell bransch. 

 

Soltesz (1997) föreslår att förändringsarbete med bred delaktighet på alla 

nivåer ska vara det bästa tillvägagångssättet då detta anses leda till mer 

framgångsrika förändringsresultat. Genom att förmedla en känsla av 

delaktighet minskar motståndet vid en slutgiltig implementering då berörda 

parter inte behöver känna sig som passiva mottagare. En större förståelse för 

hur PU-processen ska användas och vilket syfte den tjänar skapas om 

personalstyrkan varit med och format PU-processen och utvecklat de underlag 

som tas fram. 
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2.4 Sammanfattning av förstudien 
Idag finns en enkel plan för PU inom Tibrokök, denna används inte fullt ut 

eller som det var tänkt. Då dokumentationen idag är bristfällig redan från start 

vid olika projekt, uppstår ibland missförstånd mellan produktutvecklaren och 

produktionen då det tillverkas prototyper som inte efterliknar den ursprungliga 

idén. 

Genom intervjuer och diskussioner med nyckelpersoner som produkt-

utvecklare, produktchef och marknadskoordinator, identifieras brister i 

företagets PU. För att få en bättre överblick av företagets situation görs en 

SWOT-analys. 

Det finns ingen dokumentation om tidigare konkurrentundersökningar. 

Tibrokök upplever idag att det inte finns något behov av en konkurrent-

undersökning då det framför allt finns en rotation av personal som tillför den 

information som efterfrågas om konkurrenter. 

Utifrån nulägesanalysen kan slutsatser dras så som att bristande kommuni-

kation, dokumentation och otydliga roller inom PU finns på Tibrokök. 

Då produktutvecklarna inom marknadsbolaget är på resande fot för det mesta 

kan det innebära att beslut som kräver fysisk kontakt kan bli hängande i luften. 

Brister i dokumentation, kommunikation och avsaknad av struktur leder till 

förseningar av projekten. 

För att hitta inspiration om hur en lämplig PU-process för Tibrokök skulle 

kunna utformas och samla kunskapen om vilka steg som bör göras i processen 

och hur dessa går till, studeras litteratur om detta. Även litteratur om hur en ny 

process implementeras på ett företag är av intresse. 
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3 Framtagning 

Syftet med PU-processen är att företaget effektivare ska kunna genomföra PU-

projekt, både tidsmässigt och mer metodiskt. Med hjälp av litteratur som 

beskriver grundläggande projekttillvägagångssätt (Tonnquist, 2008), PU-flödet 

enligt Ulrich och Eppinger (2008) och Tibroköks erfarenheter inom köks-

branschen tas en PU-process fram. En grov PU-process (Figur 5) enligt Ulrich 

och Eppinger (2008) tas fram och arbetet börjar med att utveckla PU-

processen. 

 

Figur 5. En grov produktutvecklingsprocess lägger grunden till en mer specifik process för 

Tibrokök. 

Den grova PU-processen tas fram för att kunna utgå från något och med en 

överblick av den grova processen upptäcks steg som saknas specifika för 

Tibrokök. Med den grova PU-processen påbörjar arbetet med att utveckla 

innehållet i de enskilda processtegen och steg som saknas eller är överflödiga 

upptäcks. Innehållet i de enskilda processtegen utvecklas med hjälp av 

metoden 5-varför (Cross, 1994) för att gå till grunden med vilka frågeställ-

ningar och problem PU-processen behöver lösa. 

3.1 5-varför av produktvecklingssteg 
En grov PU-process (Figur 5) listas och metoden 5-varför (Cross, 1994) 

genomförs på de listade PU-stegen, för att lokalisera bristerna i företagets 

nuvarande PU-process. Metoden genomförs för att reda ut och hitta rotorsaker 

till problem och brister som kan tänkas finnas i de olika processtegen. 

Lösningar på problemen utgör sedan grunden till underlag samt framtagning av 

de moment som ingår i varje processteg och utveckling av PU-processen. 

Metoden går ut på att frågan Varför? ställs på ett problem eller påstående, ett 

svar framkommer och frågan Varför? ställs på svaret. Detta fortskrider sedan 

tills en oväntad lösning dyker upp eller rotorsaken till problemet hittas (Cross, 

1994). 

3.1.1  Idéinsamling 

I början av ett projekt behöver idéinsamling ske för att samla in idéer att 

produktutveckla med. Under förstudien upptäcktes att det inte sparas några 

idéer och oftast kommer nya idéer från endast en person, idéerna vidare-

befordras inte alltid till resterande medlemmar i PU-gruppen. 5-varför utförs på 

frågan varför det inte sparas några idéer idag.
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5-Varför? på Idésamling: 

Varför sparas inga idéer idag? 
    Det finns ingen samlingsplats 

Varför finns det ingen samlingsplats? 
    Försöker genomföra idéerna direkt när de uppstår 

Varför försöks idéerna genomföras direkt när de uppstår? 
    För att idéerna inte ska gå förlorade 

Varför ska inte idéer försvinna? 
    Då försvinner möjligheten till utveckling 

Varför försvinner möjligheten till utveckling? 
    Finns inga idéer att utveckla 

Varför finns inga idéer att utveckla? 
    Idéerna har glömts bort 

Varför har idéerna glömts bort? 
    De har inte sparats 

 

Metoden 5-varför visar att det idag inte finns någon gemensam samlingsplats 

att spara idéer på. Detta leder till att bra idéer riskerar att glömmas bort om de 

inte bearbetas med detsamma. En samlingsplats för idéer hos Tibrokök skulle 

kunna vara en person som samlar in, sorterar och sparar idéer, ett e-postkonto 

till vilket alla idéer skickas för att sedan sorteras och diskuteras vid ett möte 

eller en mapp på den gemensamma serven. De samlade idéerna kan sedan 

granskas vid nästa sammankomst av PU-gruppen. 

3.1.2  Starta ett projekt 

På företaget finns idag ett behov av ett fysiskt beslut när ett projekt startats, 

veta vilka som ingår i projektet och veta vilka ansvarsroller varje deltagare har. 

Idag sker godkännande av projekt på olika sätt, oftast via e-post eller telefon-

samtal. Sättet att kommunicera vid godkännande av projektstart leder ofta till 

missförstånd då det sker misstolkningar om vad som faktiskt ska tillverkas eller 

om ledig kapacitet finns. Idag finns också endast begränsad och bristfällig 

dokumentation att tillgå. För att hitta rotorsaken till varför uppstart av projekt 

upplevs som otydliga genomförs 5-varför för detta.  
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5-Varför? på starta ett projekt: 

Varför upplevs uppstart av projekt som otydliga? 
    Finns ingen tydlig uppdelning av ansvarsroller 

Varför sker ingen tydlig uppdelning av ansvarsroller? 
    Otydlig projektplan 

Varför är projektplanen otydlig? 
    Den är inte tillräckligt detaljerad 

Varför är den inte tillräckligt detaljerad? 
    Den har fel angreppsvinkel 

Varför har den fel angreppsvinkel? 
    Brist i kunskap om produktutveckling 

 

Metoden visar att det finns en övergripande brist i kunskap om produktutveckl-

ing på Tibrokök. Bristen på kunskap kan till exempel vägas upp genom att ta 

fram något konkret som visar när ett projekt är uppstartat. Det leder till att 

missförstånd minskas, kommunikationen blir lättare och resurser läggs på rätt 

uppgifter. 

3.1.3  Idégenerering  

Genom intervjuer har det uppkommit att idégenereringssittningar idag inte 

existerar. För att hitta grundorsaken till avsaknaden av idégenereringssittningar 

ställs frågan varför genomförs ingen idégenereringssittning idag? 

5-Varför? på Idégenereringssittningar 

Varför genomförs ingen idégenereringssittning idag? 
    Det finns inga metoder 

Varför finns det inga metoder? 
    Det upplevs som onödigt 

Varför upplevs det som onödigt? 
    Det kommer ett konstant flöde av idéer ändå 

Varför kommer det ett konstant flöde av idéer ändå? 

    Det följs trender/efterfrågan på marknaden 

Varför följs trender/efterfrågan på marknaden? 
    Tibrokök vill inte hamna efter/utanför marknaden 

 

Rotorsaken till varför det inte utförs någon direkt idégenerering idag kan vara 

att Tibrokök baserar sin PU på trendspaning och försäljningsstatistik. Det 

upplevs att trendspaning tillsammans med öppna diskussioner är tillräcklig för 

att ta fram nya eller utveckla befintliga produkter. Genom att införa regel-

bundna idégenereringssittningar ökar chansen till att utveckla nya unika 

produkter som inte bara följer trender utan kanske skapar morgondagens trend.  
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3.1.4  Prototypframtagning  

Prototypframtagningen hos Tibrokök idag har inget större behov av förändring 

mer än den onödigt stora tidsåtgång som behövs. Därför ställs frågan vad som 

brister i dagen prototypframtagningsprocess. 

5-Varför? på prototypframtagning: 

Varför har prototypframtagningen brister? 
   Det är idag lång återkoppling vid godkännande 

Varför är det idag lång återkoppling vid godkännande?  
   Det krävs fysisk närvaro 

Varför krävs det fysisknärvaro? 
  Förmedla rätt känsla 

Varför ska rätt känsla förmedlas för godkännande? 
   Produkten ska få rätt kvalitét 

 

Anledningen till tidsåtgången idag är vanligtvis det faktum att den ansvariga 

personen för godkännande av prototypen inte finns på plats utan oftast är på 

resande fot. Det krävs fysisk närvaro vid godkännande av prototypen då det är 

svårt att förmedla till exempel rätt träkänsla via telefon eller foto. 

3.1.5  Slutsats av 5-varför 

Resultatet från metoden 5-varför sammanställs i tre övergripande brister i 

Tibroköks PU. 

1. Utse tydliga ansvariga 

2. Ta fram en tydlig projektplan 

3. Förtydliga förväntningarna för varje projekt. 

 

Dessa är lämpliga att förbättra då de är viktiga byggstenar i en strukturerad PU-

process. 

3.2 Utformning av 
produktutvecklingsprocessen  

Lösningar på de frågor som ställdes under 5-varför används för att skapa steg i 

PU-processen men även skapa innehållet i de olika stegen. Övergripande är det 

viktigt att tydliggöra ansvariga, projektplanen och förväntningarna för varje 

projekt då dessa är viktiga byggstenar i en strukturerad PU-process.  
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För att tydliggöra vilka som är ansvariga i och runt ett projekt samt vilka som 

är projektdeltagare införs steget ”starta ett projekt” tidigt i processen. I detta 

steg bör även förväntningarna förtydligas med hjälp av till exempel en 

projektbeskrivning. Andra användbara hjälpmedel i detta steg kan vara att 

skapa ett Ganttschema för att ytterligare tydliggöra vem som är ansvarig för 

vad samt när detta ska vara utfört. Innan steget ”starta ett projekt” bör ett steg 

för idéinsamling finnas då det undersöks vilket behov som finns på marknaden 

och hur konkurrenterna har tillgodosett behovet. Dessa två första steg är de 

viktigaste för att lägga en bra grund till en tydlig projektplan. Utförs dessa 

grundligt kan det bli tydligt om ett projekt möter ett behov eller om det bör 

läggas ner innan onödig tid, energi och pengar har investerats i projektet.  

Utöver 5-varför används litteratur som beskriver grundläggande 

projekttillvägagångssätt (Tonnquist, 2008). Litteraturen beskriver 

projektstyrning vilket hjälper till vid utformning av vad PU-processen bör 

innehålla. Tonnquist (2008) behandlar även viktiga punkter så som 

projektbeskrivning och projektavslut som båda kommer att utgöra viktiga steg 

för att tydliggöra projektuppstart, förväntningar på projektet, tydliggöra 

ansvariga och projektavslut med ansvarsfrihet för projektledaren.  

Ett annat viktigt steg som införs med PU-processen är idégenerering och 

konceptval. Steget innebär att idégenereringssittningar införs och ett 

konceptval bör genomföras med en opartisk konceptvalsmetod. Detta för att 

öka chansen till framtagning av unika produkter och att få ut maximal kapacitet 

ur varje PU-projekt.  

Slutsatser från metoden 5-varför tillsammans med intervjuer av personal med 

erfarenhet av projekt på Tibrokök och dokumenterat projektmaterial används 

för att skapa ett upplägg på en PU-process (Figur 6). Upplägget disskuteras 

bland annat med PU-gruppen då flera steg i PU-processen eventuellt kan 

utföras samtidigt. 

 

 

Figur 6. Ett produktutvecklingsflöde då flera steg i produktutvecklingsprocessen kan göras parallellt. 



 

Framtagning 

  
Sida 20 

 
  

Pu-processen kan delas upp i tre huvuddelar som består av förstudie, 

genomförande och resultat. I förstudien undersöks behovet av en produkt, 

konkurrentundersökning, projektbeskrivning, uppstart av projekt och 

idégenerering. Genomförandet innehåller bland annat prototypframtagning, 

utvärdering av denna och framtagning av en provserie medan resultatet 

innehåller steg som uppdatering av marknadsföringsmaterial och reflektion av 

genomfört projekt. 

För att få en effektiv PU-process påbörjas till exempel stegen produktpärm och 

ekonomi samtidigt som steget prototyp, den parallella processen ger förhopp-

ningen att minska väntan i samband med PU på Tibrokök. 

Efter kontakt med Tibroköks PU-grupp och den parallella PU-processen 

redovisas uppkommer osäkerhet i om det faktiskt är möjligt att genomföra 

specifika steg parallellt över huvud taget. Steget “produktpärm” som ses i 

mitten av PU-processen (Figur 6) är en företagsspecifik uppgift som behöver 

genomföras men inte är möjligt att genomföra innan det finns detaljerade data 

kring resulterande produkt från PU-processen. Med detta i åtanke utvärderas 

PU-processen enligt kapitel 4. 

3.3 Framtagning av 
produktutvecklingsguide 

För att underlätta för alla som kommer att arbeta med den resulterande PU-

processen väljs att göra en PU-guide. PU-guiden kan liknas vid en instruktions-

bok som förklarar PU på Tibrokök och PU-processen så att all personal kan 

utföra PU-projekt oberoende av förkunskap. 

Innan PU-guiden kan utformas behöver utformningsalternativ granskas för hur 

PU-guiden ska se ut. PU-guiden kan utformas exempelvis i fysisk form, så som 

en A3-rapport, en fysisk handbok, digitalt i form av en webbaserad plattform 

eller en mapp på den interna servern. 

En A3-rapport (Figur 7, Thiltgen, 2010) fungerar som en anslagstavla med 

viktig information som rör projektet. Det ger en bra och snabb överblick hur 

projektet ligger till och vilken information som saknas. En nackdel med en A3-

rapport kan vara att den får bäst resultat om den kan sitta uppsatt på en vägg 

vilket betyder att det är svårt för PU-gruppen att uppdatera A3-rapporten när de 

inte är på plats på Tibrokök.  
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Figur 7. En A3-rapport (Thiltgen, 2010) ger en snabb överblick över hur projektet ligger till 

och vilken information som saknas. 

En fysisk handbok kan liknas vid en instruktionsbok som i detta fall beskriver 

PU-processen och dess moment. Eftersom handboken endast är i fysiskt format 

finns risken att den kan försvinna. En fördel med den fysiska handboken är att 

den kan användas av alla oavsett datorkunskap.  

Som ett alternativ för projektplaneringsverktyg samlades och utvärderades 

olika webbaserade verktyg (Tabell 3). De webbaserade verktygen som 

granskas är Projectplace (Projectplace, 2012), Microsoft Project (Microsoft 

Project, 2010), Anido (Anido, 2012) och Coleo (Coleo, 2012). Utvärderingen 

gjordes väldigt enkelt och snabbt då det endast var intressant att se vilka 

alternativ på projektplaneringsverktyg det kan tänkas finnas samt vad som är 

positivt, negativt och intressant med det respektive verktyg. Därefter lämnas 

djupare utvärdering till framtiden om ett webbaserat alternativ blir aktuellt. 
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Tabell 3. Några av de webbaserade projektplaneringsverktyg som utvärderades och en 

positiv, negativ och intressant punkt för respektive verktyg. 

Namn på 

verktyg 

Positivt Negativt Intressant 

Projectplace Möjlighet till 

onlinemöten 

Visst antal 

medlemmar per 

projekt 

Många 

värdefulla 

funktioner 

Microsoft 

Project 

Tydligt och väldigt 

användbar 

Ganttschema 

funktion 

Programvara 

som kräver 

installation för 

att kunna 

användas 

Fungerar 

tillsammans 

med andra 

Office-program 

till exempel 

Excel 

Anido Även funktioner för 

projektuppföljning 

efter avslutat 

projekt 

Väldigt rörig och 

svårt att förstå 

Går att utforma, 

lägga till och ta 

bort funktioner 

så att det passar 

företaget bättre 

Coleo Väldigt enkelt vid 

en första överblick 

Ingen 

återkoppling vid 

missad deadline 

Har en funktion 

för speciella 

loggböcker 

 

De webbaserade alternativen skulle innebära en del upplärning för berörda 

produktutvecklare. Den extra upplärning som krävs uppvägs av de möjligheter 

som kommer med en webbaserad plattform, så som automatisk påminnelse via 

e-postmeddelande vid uppsatt tidsgräns. 

Den interna servern har många fördelar, då hela företaget har tillgång till 

servern kan vem som helst bidra med idéer. De webbaserade projektplanerings-

verktygen har fasta abonnemangskostnader för ett visst antal personer vilket 

innebär att endast vissa personer har tillgång till verktyget. Det webbaserade 

alternativet blir då onödigt kostsam för att inkludera flera personer som endast 

är aktiva stundtals vid behov. Tack vare VPN-tunnel (virtual private network, 

för att skapa säkra förbindelser i ett datornätverk) är det möjligt för PU-

gruppen, som är mycket på resande fot, att genomföra PU-projekt med 

framtagen process och tillhörande guide trots att de ligger på den interna 

servern.  

En matris efter Kennedy (2003) används för att besluta i vilket format PU-

guiden ska presenteras. I matrisen listas brister hos Tibrokök så som otydliga 

ansvarsroller, missad/felaktig information och bortfall av tidigare beslut, i den 

första kolumnen. Därefter listas de tilltänkta format av PU-guiden i var sin 

kolumn och indikatorer till vart och ett av de listade problemen ges.  
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Indikatorerna visar om respektive format förbättrar mycket (2), förbättrar lite 

grann (1), ingen förändring (0) eller förvärrar (-1) problemet jämfört med 

dagens lösning (Tabell 4) 

Tabell 4. Alternativa utformningar på en produktutvecklingsguide jämförs mot några 

identifierade brister hos Tibrokök. 

Brister Webbaserad 

plattform 

Intern 

server 

A3-

rapport 

Handbok 

Otydlig produktspecifikation 2 2 2 2 

Otydlig idéspecifikation 2 2 2 2 

Otydliga ansvarsroller 2 1 1 0 

Missad/felaktig data 2 2 2 2 

Väntan på beslut 2 1 0 0 

Bortfall av tidigare resultat 0 2 2 2 

Totalt  10 10 9 8 

 

Oavsett vilken utformning av PU-guiden som väljs förbättras den otydliga 

produktspecifikationen mycket eftersom det idag inte existerar någon 

produktspecifikation på Tibrokök. Det innebär att all dokumentation är bättre 

än dagens lösning. 

En otydlig idéspecifikation förbättras lite grann av den webbaserade 

plattformen och den interna servern då idén specificeras med text, i de fysiska 

utformningarna kan idéspecifikationen förbättras mycket då det är möjligt att 

rita upp idén utöver en förklarande text kring idén. 

 

Den enda utformningen som förbättrar bristen på otydliga ansvarsroller mycket 

är den webbaserade plattformen då det är möjligt att införa automatiska 

påminnelser via e-postmeddelanden vid förseningar av de uppsatta tidsgrän-

serna. Den interna servern och A3-rapporten förbättrar problemet lite endast 

om ett Ganttschema kan införas. Handboken ger dock ingen lösning på bristen 

med otydliga ansvarsroller då det inte är möjligt för till exempel produktut-

vecklarna att se handboken om denna befinner sig på Tibrokök och 

produktutvecklarna är på resande fot. 

 

Risken för missad/felaktig data minskar med hjälp av tydlig projektdoku-

mentation, denna dokumentation kan användas oavsett utformning på PU-

guiden vilket gör att indikatorn kan sättas till ”förbättras mycket” på alla 

utformningar. 
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Väntan på beslut kvarstår fortfarande vid användning av en fysisk utformning 

av PU-guiden då det krävs fysisk närvaro för överlämning/ ifyllnad av PU-

guiden eller projektdokumentation som exempelvis en idéspecifikation. Den 

interna servern förbättrar bristen väntan på beslut lite då det ej krävs fysisk 

närvaro för att ta reda på vem som är ansvarig för att beslutet tas. Den 

webbaserade plattformen ger dock en mycket förbättrad lösning på bristen då 

det kan skickas automatiska påminnelser till den personen som ska ta beslutet.  

 

Vid bortfall av tidigare resultat förbättras detta mycket för den interna servern, 

A3-rapporten och handboken då dessa format kan sparas inför framtiden. 

Däremot försvinner all tidigare projektinformation från den webbaserade 

plattformen om till exempel användarkontot sägs upp. 

 

För vidare arbete med framtagning av en PU-guide till PU-processen väljs den 

interna servern som utgångspunkt. Den interna servern väljs därför att den 

förbättrar alla de listade bristerna och personalen på Tibrokök har idag vana av 

att använda den interna servern. Vanan ses som en fördel vid implementering 

av PU-processen då tillvägagångssättet känns igen och kan bidra till minskat 

implementeringsmotstånd. 

Den interna servern väljs dessutom som verktyg i ett första steg då den inte 

kräver ytterligare utvärdering. De ses i detta stadie som en fördel då tiden kan 

läggas helt och hållet på att nå målet för examensarbetet som är att ta fram en 

PU-process och inte ett plattformsverktyg. 

3.4 Framtagning av hjälpmedel  
För att underlätta genomförandet av PU-processen tas hjälpmedel i form av 

underlag fram för att öka dokumentation och kommunikation genom hela 

processen, idégenereringsmetoder som kan föreslås till idégenereringssittning-

arna och en opartisk konceptvalsmall. 

3.4.1  Framtagning av underlag 

Det behövs underlag (bilaga 1) för att öka dokumentation och stärka 

kommunikation inom Tibroköks PU. Underlagen innebär nya rutiner för 

Tibroköks PU men en fördel med underlagen är att de sammanlänkar 

marknadsbolaget Tibrokök AB och produktionsbolaget Tibrokök Produktion 

AB genom hela processen. Varje underlag har ett syfte och detta redovisas i 

(Tabell 5). 
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Tabell 5. Hjälpmedel i form av underlag som tas fram samt deras syfte. 

Namn på underlag Syfte 

Projektbeskrivning Att skapa en ökad motivation och förståelse 

till varför ett projekt genomförs, hos alla 

projektdeltagare. 

Produktionsunderlag Säkra att den prototyp som tas fram 

efterliknar den önskade produkten så mycket 

som möjligt. 

Resursåtgång Ett grundande underlag vid prissättning av 

produkten då en första uppskattning av 

tillverkningstid och materialåtgång skapas. 

Produktspecifikation Bevara data kring den framtagna produkten 

för framtiden.  

Projektavslut För att ge projektet ett tydligt avslut och ge 

projektledaren ansvarsfrihet. Dokumentera 

reflektioner och kommentarer kring projektet 

inför framtiden. 

 

Underlagen Projektbeskrivning samt Projektavslut är baserade utifrån 

Tonnquists (2008) mallar för kravspecifikation, uppdragsbeskrivning, projekt-

plan och aktivitetsplan. Produktionsunderlaget och Produktspecifikationen är 

helt framtagna utifrån kompetensen hos de anställda på Tibrokök samt 

observationer i produktion. Underlaget för Resursåtgång följer riktlinjerna 

enligt Ulrich och Eppinger (2008) för uppskattning av produktionskostnad. 
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3.4.2  Val av idégenereringsmetoder 
Till de införda idégenereringssittningarna behöver idégenereringsmetoder 

föreslås för PU-gruppen. En handfull idégenereringsmetoder utvärderas med 

hjälp av en viktad konceptvalsmatris (Tabell 6), metoderna varieras gällande 

struktur och kreativitet. Metoderna rekommenderas att använda vid PU enligt 

Cross (1994), Ulrich och Eppinger (2008) och Abbestam m.fl. (2009). 

De idégenereringsmetoder som utvärderas är; Omvänd/Brainstorm, stimulus, 

6-3-5, Idésporrar, personas, katalogmetoden (Abbestam m.fl. 2009), black box 

(Cross, 1994), prototyping (Mattson m.fl. 1988), framtidsverkstaden 

(Framtidsverkstäder AB, 2012), morfologisk tabell (Ulrich och Eppinger, 

2008), sex tänkande hattar (de Bono, 2010), provokation (Mindtools, 2012) och 

Visual synectics (Hicks, 2004). Enklare beskrivning av respektive metod ses i 

Tabell 6. 

Tabell 6. Enklare beskrivning av de metoder som utvärderades.  

Metod Beskrivning 

Omvänd/ 

Brainstorm 

Nämn och skriv upp så många förslag kring ett ämne som 

möjligt genom en öppen diskussion. 

Stimulus Hitta lösningar på ett problem genom att använda de fem 

sinnena. Kan produkten smaka, lukta, se ut, höras eller 

kännas på något speciellt sätt? 

6-3-5 6 personer skissar 3 idéer var under 5 minuter, sedan 

roteras idéerna ett steg och nästa person ska under 5 nya 

minuter utveckla dessa 3 idéer. Idéerna skiftas 6 gånger.  

Idésporrar Kan en produkt eller idé utformas annorlunda genom att; 

förstoras, förminskas, ersätta delar, omplacera delar, göras 

tvärt om, modifieras eller anpassas.   

Personas Hitta på personer som representerar den tilltänkta 

målgruppen för att se hur deras behov tillfredställs med en 

produkt. 

Katalogmetoden Undersök hur andra har löst ett liknande problem. 

Black box Genom att veta in- och utdata för en process ska förslag på 

tillvägagångsätt för att koppla dessa till varandra ges.  

Prototyping Enklare prototyper skapas av de idéer som uppstår. 
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Framtidsverkstaden Definiera problemet och hitta nya visioner. Kombinera 

sedan dessa för att finna ett tillvägagångsätt så att visionen 

uppnås. 

Morfologisk Tabell Lista funktioner för en produkt som måste uppfyllas, hitta 

sedan olika lösningar för varje funktion och kombinera 

sedan olika lösningar för respektive funktion för att hitta en 

alternativ produkt. 

Sex tänkande hattar 6 personer ges var sin roll med en utmärkande egenskap i 

form av; kontroll, intuition, positiv, negativ, kreativ och 

objektiv. Ett problem ska sedan diskuteras utifrån rollernas 

egenskaper. 

Provokation Provocera fram lösningar genom att ge falska eller 

oväntade påståenden.  

Visual synectics Använd bilder som inspiration och hitta utmärkande 

egenskaper hos dessa. Applicera sedan egenskaperna på 

idén eller problemet för att hitta oväntade lösningar.   

 

Metoderna viktades mot kriterier med tanke på tiden och att PU-gruppen ofta 

är på resande fot. Vikten för kriterierna baseras utefter PU-gruppens bakgrund 

och rådande arbetssituation, därmed får kriterier som “kräver inte fysisk 

närvaro” hög vikt eftersom gruppen är mycket på resande fot. Bristande 

kunskap om kreativitetsmetoder gör att kriterier om detta får hög vikt. Exempel 

på kriterier var; ger många förslag, öppnar sinnet och om det krävs fysisk 

närvaro. Kriterierna prioriteras mellan varandra för att tydliggöra vilket kriterie 

som anses viktigast vid val av idégenereringsmetoderna, vikten mellan 

kriterierna urskiljs sedan med procentenheter. 

Kriteriet markeras med 1 (kriteriet uppfylls), -1 (kriteriet uppfylls ej) eller 0 

(kriteriet kan ej tillämpas). Markeringen 1,-1 och 0 multipliceras sedan med 

viktningen för respektive kriterier och bildar en totalsumma. Summan för varje 

koncept visar vilket koncept som bäst respektive sämst uppfyller kriterierna. 
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Tabell 7. För att välja lämpliga idégenereringsmetoder användes en konceptvalsmatris. 

 

viktning O
m

vä
n

d
/ 

B
ra

in
st

o
rm

 

B
la

ck
 b

o
x 

P
ro

to
ty

p
in

g 

Fr
am

ti
d

sv
er

ks
ta

d
en

 

St
im

u
lu

s 
(5

-s
in

n
en

) 

M
o

rf
o

lo
gi

sk
 t

ab
el

l 

6
.3

.5
 

6
-h

at
ta

r 

K
at

al
o

gm
et

o
d

en
 

Id
és

p
o

rr
ar

 (
sc

am
p

er
) 

P
er

so
n

as
 

P
ro

vo
ka

ti
o

n
 

V
is

u
al

 s
yn

e
ct

ic
s 

Kräver inte fysisk närvaro 17% 1 0 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 

Öppnar sinnet 14% -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ger färdiga koncept 14% 0 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 0 

Motverkar idetorka 11% 0 -1 1 -1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 

Utförs på mindre är 4 timmar 11% 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 1 

Ger mer än 10 förslag 7% 0 -1 0 -1 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 

Ingen Förberedelse 7% 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 0 1 0 -1 

Behöver inte vara insatt  7% -1 -1 1 -1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

1-4 Deltagare 4% 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 1 1 

Kräver inga idéer sen tidigare 4% 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ej avancerad extrautrustning 4% 1 1 -1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

 
totalt 0,2 -0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4 0,3 0,0 0,5 0,3 0,3 0,4 

 

Följande sex metoder väljs för att presentera till PU-gruppen (Bilaga 3 sida 70-

75); sex tänkande hattar (de Bono, 2010), framtidsverkstaden 

(Framtidsverkstäder AB, 2012), morfologisk tabell (Ulrich och Eppinger, 

2008), visual synectics (Hicks, 2004), idésporrar och 6-3-5-metoden 

(Abbestam m.fl. 2009). De valda metoderna kan genomföras var för sig 

oberoende av varandra men även kombineras för att ytterligare öka chansen till 

en unik lösning. Målet med att presentera idégenereringsmetoder är att PU-

gruppen ska börja genomföra gemensamma idégenereringssittningar.  

De valda metoderna var de med högst poäng som inte var enormt krävande 

tidsmässigt eller med speciella resurser som krav. Metoden Personas var en av 

de metoder som fick en hög poäng, men den valdes dock bort på grund av att 

den kräver lång förberedelse och detta antas verka negativt för lyckad 

implementering vilket är en viktig faktor vid införande av de föreslagna 

metoderna hos PU-gruppen.  
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3.4.3 Utformning av konceptvalsmall 

En konceptvalsmall tas fram för att opartiskt få ett val av koncept efter 

idégenereringen. En handfull konceptvalsmetoder som rekommenderas enligt 

litteratur från bland andra Cross (1994) och Ulrich och Eppinger (2008) väljs 

med varierande svårighetsgrad för vidare utvärdering. Metodernas 

svårighetsnivå behöver varieras för utvärderingen då de riktas till en grupp med 

varierande kunskapsnivå. 

Konceptvalsmetoder som väljs är; Pugh (Abbestam m.fl. 2009), QFD (Cross, 

1994), FMEA (IVF, 2012), viktad konceptvalsmatris (HIS, 2012), 

Kesselringsmatris (Johannesson, Persson och Pettersson, 2005) och tillverkad 

prototyp, rankas med hjälp av en viktad konceptvalsmatris (Tabell 8). 

Viktningen utgår från vilka kriterier som väger tyngst vid införande av val 

konceptvalsmetod och genomfördes likadant enligt kapitel 3.4.2. 

Tabell 8. Valt konceptval vägdes mot andra konceptvalsmetoder och poängsattes. 

Viktning P
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t 
A
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Utvärdera fler än 10 koncept under 1 h 10% -1 -1 -1 -1 -1 -1 

Behöver ej kombineras med andra 10% 1 1 0 1 1 1 

Ger ett opartiskt resultat 30% 1 1 -1 1 -1 1 

Kräver ingen större förkunskap 30% 1 -1 1 -1 1 -1 

Ger tydligt utslag på resultat 20% 1 -1 1 1 0 1 

 
totalt 0,8 -0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 

 

Den metod som väljs för vidare arbete är den metod som får högst poäng, 

Pughs-matris enligt Abbestam m.fl. (2009). Metoden går ut på att ett antal 

kriterier viktas med en skala, 1-3, där: 

1. Funktionen är inte viktig, kan tänka sig en produkt utan funktionen 

2. Funktionen är önskad, men inte nödvändig 

3. Funktionen är kritisk, skulle inte köpa en produkt utan funktionen. 

 

Kriteriet markeras med 1 (kriteriet uppfylls), -1 (kriteriet uppfylls ej) eller 0 

(kriteriet kan ej tillämpas). Markeringen 1,-1 och 0 multipliceras sedan med 

viktningen för respektive kriterier och bildar en totalsumma (Tabell 9). 

Summan för varje koncept visar vilket koncept som bäst respektive sämst 

uppfyller kriterierna. 
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Tabell 9. Konceptvalsmallen med den fasta skalan 1-3 ger enkla uträkningar. 

 
Viktning Idé A Idé B 

Kriterie 1 (inte viktig) 1 1 -1 

Kriterie 2 (önskad) 3 -1 1 

Summa 
 

-2 2 

 

En konceptvalsmall (Bilaga 2) tas fram för att underlätta vid införandet av 

konceptvalsmetoden Pughs-matris enligt Abbestam m.fl. (2009). 

Konceptvalsmallen kan användas vid all PU på Tibrokök och har en enklare 

förklaring med sig för att konceptvalsmallen ska kunna användas av alla 

oavsett tidigare förkunskaper.  

3.5 Sammanfattning av framtagning 
Syftet med PU-processen är att företaget effektivare ska kunna genomföra PU-

projekt, både tidsmässigt och mer metodiskt.  Metoden 5-varför genomförs på 

en första grovt framtagen PU-process för att lokalisera brister inom Tibroköks 

PU idag som behöver lösas och påbörja arbetet med att skapa innehållet till de 

olika stegen.   

Resultatet från metoden 5-varför sammanställs i tre övergripande brister i 

Tibroköks PU som är lämpliga att förbättra då de är viktiga byggstenar i en 

strukturerad PU-process: utse tydliga ansvariga, ta fram en tydlig projektplan 

och förtydliga förväntningarna för varje projekt. 

Slutsatser från metoden 5-varför tillsammans med intervjuer av personal med 

erfarenhet av projekt på Tibrokök och dokumenterat projektmaterial används 

för att skapa olika upplägg på PU-processen. Uppläggen testas bland annat då 

flera steg i PU-processen kan utföras samtidigt, exempel tas en parallell PU-

process fram.  

För att underlätta för alla som kommer att arbeta med den resulterande PU-

processen utvecklas en PU-guide. PU-guiden ska förklara PU-processen så att 

all personal kan delta i PU-projekt oberoende av förkunskap. Hjälpmedel tas 

fram så som underlag för att öka dokumentation och kommunikation genom 

hela processen, idégenereringsmetoder som kan föreslås till idégenereringssitt-

ningarna och en opartisk konceptvalsmall. 

För att öka chansen till lyckad implementering av PU-processen är de personer 

som kommer vara närmast berörda av PU-processen delaktiga i framtagandet. 

Berörda personer har vid avstämningsmöten fått se utvecklingen av arbetet och 

då kommit med förslag och argument på vad som är bra, vad som kan göras 

bättre och om något saknas.
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4 Utvärdering 

Då det inte kan säkras om PU-processen (Figur 6 sida 19) är 

komplett eller om branschspecifika uppgifter har utelämnats behöver 

PU-processen utvärderas. PU-processen utvärderas med hjälp av 

diskussioner, avstämningsmöten och simuleringar. Med nämnda 

utvärderingsmetoder jämförs PU-processen mot upptäckta brister 

inom Tibrokök (Tabell 1 sida 7).  

 

Den framtagna processen tas fram i olika steg där det första steget 

utformar en grov PU-process som i nästa steg utvärderas och 

möbleras om utefter företagets förutsättningar och behov. Det blir 

enklare att få en överblick av PU-processen och att testa alternativa 

strukturer med hjälp av en fysisk karta och flyttbara processteg likt 

en whiteboardtavla och post-it lappar. Efter diskussion med PU-

gruppen upptäcktes att stegen inte kan utföras parallellt. Ifyllnad i 

produktpärmen och prissättning i ekonomisteget kan inte genom-

föras innan en färdig produkt framställts eftersom dessa steg kräver 

specifik produktinformation. Ytterligare utvärdering visar att stegen 

ekonomi, produktpärm och Winner lämpar sig bättre som 

underliggande moment till huvudsteget i PU-processen. 

Ekonomiberäkningen behöver göras i samband med framtagning av 

provserien som härmed kommer kallas standardprovuppsättning 

detta kan läsas mer om i avsnitt 5.1.6. Dessa moment görs 

tillsammans och därför bildar dessa ett gemensamt steg istället för 

två parallella steg. 

Ifyllnad av produktpärmen och uppdatering av Winner tillhör 

kategorin marknadsföring och är inte självklara moment i alla 

projekt. Därför bildar momenten tillsammans med annat marknads-

föringsmaterial exempelvis uppdatering av hemsida det över-

gripande steget säljmaterial. 

Efter utvärdering där PU-processen möblerats om visar sig att en 

linjär PU-process (Figur 8) lämpar sig bättre. När en linjär PU-

process utformas med PU-gruppens bakgrund i åtanke framkommer 

enkelheten och lättförståeligheten i en linjär PU-process. Återigen 

granskas vilka övergripande steg som måste vara med i PU-

processen och vilken ordning stegen behöver utföras. 

I dagsläget finns inte ledig kapacitet på företaget för att testa PU-

processen på ett verkligt projekt. I samråd med företagets 

förbättringsledare väljs det istället att simulera två projekt för att 

säkerställa att den framtagna PU-processen är komplett.  
Figur 8. Den linjära 

produktutvecklingsprocessen. 
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4.1 Projektsimuleringar 

PU idag sker på bland annat produkter som; bestickinsats, baskulör, 

kryddhylla, kökslucka, stege, stol, sockel och skafferi. I samråd med företagets 

förbättringsledare väljs att simulera PU på de två förstnämnda, bestickinsats 

och baskulör med resterande produkter i åtanke för att se om underlagen är 

tillräckligt generella för att utföra PU på Tibroköks produkter. Simuleringarna 

utförs med hjälp av framtagen PU-process och kontinuerliga avstämningar med 

företagshandledaren. 

Projektsimuleringarna går igenom alla PU-processteg enligt Figur 8, för att 

upptäcka om det saknas steg eller andra viktiga moment i PU-processen som 

bör finnas vid PU på Tibrokök.  

4.1.1  Projektsimulering bestickinsats 

Projektsimuleringen bestickinsats börjar med utgångsproblemet att det är svårt 

att få tag på de sista besticken i dagens bestickinsats från Tibrokök samt att 

insatserna är svåra att rengöra. I första steget “förstudie” undersöks vilka olika 

produkter som finns att tillgå på marknaden. En undersökning om det finns ett 

behov av en lösning till problemet förbises i projektsimuleringen då huvud-

syftet är att se om PU-processen, guiden och underlagen är tillräckligt utförliga 

för att resultera i en lösning till ursprungsproblemet.  

I nästa steg “starta ett projekt” fylls ett Ganttschema i för att kunna redovisa 

projektet för PU-gruppen men även för utbildningssyfte. För detta steg finns 

även ett projektbeskrivningsunderlag (bilaga 1, sida 53) som fylls i och 

projektet beskrivs. Underlaget vidarebefordras till tänkt mottagare som i detta 

fall är produktchefen. Personen granskar underlaget och ger ett utlåtande om 

projektet är tillräckligt beskrivet enligt ifyllt underlag för att beviljas resurser i 

Tibroköks produktion. Underlaget är enligt produktchefen tillräckligt utförligt 

för att användas i verklig produktion. 

Steget “idégenerering och konceptval” resulterar i flera idéer efter två 

genomförda föreslagna idégenereringsmetoder, 6-3-5 metoden och idésporrar. 

För konceptvalet används föreslagen urvalsmall (bilaga 2) för att säkerställa 

funktionalitet. Konceptvalsmallen rankar en av idéerna högst utefter fiktiva 

kriterier. Resultaten från detta PU-processteg dokumenteras för kommande 

genomgång för Tibroköks PU-grupp. 

Nästkommande steg fylls underlaget “produktionsunderlag vid 

prototypframtagning” (bilaga 1, sida 54) för att säkerställa kvantiteten av 

information i underlaget är tillräcklig för att kunna tillverka tänkt prototyp.
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I steget ”prototyp” och “utvärdera” granskar produktchefen innehållet i 

underlaget och meddelar att det är möjligt att tillverka en prototyp i verklig 

produktion. På grund av rådande brist i produktionskapacitet på företaget väljs 

att göra en enklare prototyp utanför Tibrokök. Prototypens utvärdering hos ett 

externt företag väljs bort då detta moment är inte är relevant för testet av PU-

processen. 

PU-processteget “standardprovuppsättning” och “utvärdering” exkluderas ur 

projektet då det inte finns tillgång till Tibroköks maskinpark med rådande 

resursbrist. Istället granskas dokumentet “resursåtgång” (bilaga 1, sida 55) 

tillsammans med VD:n för produktionsbolaget och förbättringsledaren för att 

se om underlaget tillför något eller om det underlättar för Tibrokök vid 

nyproduktion. VD:n och förbättringsledaren uttrycker nyttan med framtaget 

underlag och efter små justeringar är underlaget fullständigt. 

I nästa steg fylls underlaget “produktspecifikation” (bilaga 1, sida 56) i så 

utförligt som simuleringen tillåter. Det ifyllda dokumentet granskas och 

diskuteras om det är tillräckligt informationsrikt för att kunna återskapa 

produkten vid ett senare tillfälle. Även detta underlag godkändes då det 

innehåller rätt sorts information som är nödvändig vid specificering av en ny 

produkt på Tibrokök. 

Kommande steg “säljmaterial” och “information” uteblir då dessa är så 

specifika för Tibroköks marknadsavdelning och inte tillför något för testet av 

PU-processen. “Avsluta projektet” innehåller dokumentet projektavslut (bilaga 

1, sida 57) som reflekterar över PU-projektet.  

4.1.2  Projektsimulering kulörändring 

Simuleringen kulörändring består av att det finns önskemål om en ny baskulör 

till Tibroköks standardsortiment för målade MDF-luckor. Det första steget i 

PU-processen för detta projekt innebär att undersöka om det finns behov av en 

ny kulör men då det ska genomföras simuleringar är önskemålen fiktiva och 

därmed finns behovet. 

 

När underlaget “projektstart” har fyllts i granskas även detta av produktchefen 

som ger ett utlåtande om underlaget är tillräckligt för ge godkännande av 

resurstillgång. Idégenereringen i denna projektsimulering bestod mestadels av 

moodboards men även den föreslagna idégenereringsmetoden visual synectics 

(Hicks, 2004) testas som går ut på att utmärkande egenskaper i en bild och 

detta resulterade slutligen i en grön pärla. Pärlan som symboliserar exklusivitet 

var passande för Tibrokök. I nästa steg fylls dokumentet “underlag för 

prototypframtagning” i och ett antal kulörprov framställs utefter dokumentet, 

flera kulörprov framställs för att visuellt kunna jämföra vilken kulör som 

kommer närmast utgångsobjektet som var den gröna pärlan. 
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Steget “standardprovuppsättning” som skulle testat om alla objekt håller 

samma nyans och kvalité uteblir på grund av rådande brist på produktions-

kapacitet. Produktspecifikationen fylldes i så utförligt som möjligt, underlaget 

var godkänt sedan tidigare av produktchefen men fungerar utmärkt även för 

denna typ av projekt.  

 

Genomförandet av stegen “säljmaterial” och “information” uteblir då det inte 

är verkliga projekt som genomförs. Dokumentet “projektavslut” uteblir då 

tillvägagångssättet och resultatet av simuleringen inte tillför något till testet av 

processen. Alla genomförda simuleringssteg i PU-processen dokumenteras så 

att de kan redovisas för PU-gruppen. 

4.1.3  Resultat av projektsimuleringar 

Projektsimuleringarna ger tydliga indikationer om det i PU-processen saknas 

nödvändiga steg. Simuleringar av olika produkttyper visar om både PU-guiden 

och underlagen är tillräckligt generella för att passa alla typer av produkter. 

Simuleringarna ger hopp om att PU-gruppen ska förstå hur PU-guiden ska 

användas och få en större förståelse för dess syfte. Simuleringarna har 

säkerställt att inga viktiga steg i processen har utelämnats. 

Resultatet av simuleringarna visar att PU-processen innehar alla de steg som är 

nödvändiga och löser brister som onödiga åtgärder då relevant information blir 

tillgänglig redan från början och behöver inte sökas upp i efterhand. Bristen på 

kunskap löses med PU-processen tillsammans med guiden då de har med hjälp 

av simuleringarna utformats på ett sätt så att de är lätta att förstå, så att en 

nyanställd kan förstå PU-processen och använda sig av PU-guiden. 

Simuleringarna säkerställer vilken produktinformation som behöver sparas för 

att minska bortfall mellan projekt och funktioner, informationen sparas i 

underlagen som tas fram. 

4.2 Observationer och existerande 
material  

För att inte uppfinna hjulet på nytt tas existerande material hos Tibrokök till 

vara och används vid utvärdering av både PU-processen, underlagen och PU- 

guiden. Materialet består till största delen av underlag inom produktionen den 

gamla processplanen (Figur 2 sida 6) och tidigare gjorda Ganttscheman. 

Observationer om hur det går till i produktionen vid framtagning av nya 

produkter ligger till grund för utvärdering av PU-processen, underlagen, och 

PU-guiden. Ytterligare utvärdering sker i form av jämförelse av resultatet från 

de intervjuer som genomfördes i förstudien, de framtagna underlagen och PU-

guiden.  
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4.2.1  Resultat av observationer och existerande 
material 

Vid observationer framkommer att den röda tråden i underlagens utseende 

behöver bli tydligare för att öka förståelsen för hur underlagen skall fyllas i och 

av vem. Jämförelsen mellan förstudiens resultat, underlagen och PU-guiden 

antyder att PU-guiden tillsammans med ett Ganttschema möter bristen i 

kommunikation och otydliga ansvarsroller. Underlagen möter tillsammans med 

PU-guiden den bristande kommunikationen men framför allt löser de bristen på 

dokumentation.  

4.3 Implementering med hjälp av 
utvärdering 

För att öka chansen till lyckad implementering av PU-processen är de personer 

som kommer vara närmast berörda av PU-processen delaktiga i hela 

framtagningsprocessen.  Enligt Soltesz (1997) ger det störst chans till lyckad 

implementering om alla inblandade får vara brett delaktiga i framtagandet.  

Berörda personer får vid avstämningsmöten se utvecklingen av arbetet och kan 

då komma med förslag och argument på vad som är bra, vad som kan göras 

bättre och om något saknas. PU-processen möbleras om under tiden som 

diskussioner pågår för att ge en bättre överblick hur det skulle kunna se ut om 

stegen flyttas.  

Vid utvärdering av PU-processen görs återkoppling till PU-gruppen, detta sker 

med hjälp av avstämningsmöten där PU-processen presenteras och sedan 

diskuteras både i detalj och i helhet. Vid fortsatt utveckling av PU-processen 

läggs stor vikt vid önskemål från PU-gruppen om olika egenskaper i processen, 

så som givna ansvarsroller med specifika uppgiftsområden.  

Andra önskemål från PU-gruppen är att lägga till fler marknadsspecifika 

moment som till exempel fotografering av den färdiga produkten i en specifik 

miljö, framtagning av material för marknadsföring och monteringsanvisning. 

En annan synpunkt rör det steget som heter Winner, det påpekas att det inte 

alltid görs uppdatering av programvaran utan endast i de fall det sker en större 

produktförändring eller tillkommer nya produkter. Därför väljs inför framtiden 

att lägga steget Winner som ett underliggande moment istället. Momentet 

kommer på så sätt endast utföras då det behövs men kommer inte störa 

ordningen i den övergripande PU-processen och inga steg kommer behöva 

hoppas över. 
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Efter ytterligare diskussioner väljs den interna servern som gemensam 

samlingsplats av PU-projekt valet grundar sig i den utvärdering av format 

(Tabell 4 sida 23) som gjordes tidigare samt efter önskemål från PU-guppen. 

PU-gruppen är som nämnts tidigare för det mesta på resande fot, vilket betyder 

att en fysisk version av format inte är intressant i deras ögon då det finns risk 

för att endast en person kommer ha tillgång till materialet.  

Det kommer i sin tur skapa fler begränsningar än möjligheter eftersom det 

minskar möjligheten för flera personer att arbeta parallellt med projektet om de 

saknar någon form av dokumentation. Det skulle kunna leda till att deadlines 

inte hålls på grund av förseningar i materialförflyttningar. 

Utöver PU-gruppen kontaktas produktchefen samt personer med olika 

kompetensområden inom Tibroköks produktion för utvärdering och utveckling 

av de underlag som tagits fram. Genom att blanda in olika personer som sedan 

kan tänkas komma i kontakt med PU-processen, i utvärderingen, ökas chansen 

till en lyckad implementering då de själva känner sig delaktiga i framtagandet 

och känner igen PU-processen när resultatet ska presenteras. 

4.4 Sammanfattning av utvärdering 
Då det inte kan säkras om PU-processen är komplett eller om branschspecifika 

uppgifter har utelämnats behöver PU-processen utvärderas. PU-processen 

utvärderas med hjälp av diskussioner, avstämningsmöten och simuleringar. 

Efter utvärdering där PU-processen möblerats om visar sig att en linjär PU-

process lämpar sig bäst. När en linjär PU-process utformas med PU-gruppens 

bakgrund i åtanke framkommer enkelheten och lättförståeligheten i en linjär 

PU-process. 

I dagsläget finns inte ledig kapacitet på företaget för att testa PU-processen på 

ett verkligt projekt. I samråd med företagets förbättringsledare väljs det istället 

att simulera två projekt för att säkerställa att den framtagna PU-processen är 

komplett. Projektsimuleringarna går igenom alla PU-processteg enligt. 

Projektsimuleringarna ger tydliga indikationer var i PU-processen det saknas 

nödvändiga steg. Simuleringar av olika produkttyper visar att både PU-guiden 

och underlagen är tillräckligt generella för att passa alla typer av produkter. 

Simuleringarna genomförs med hopp om att PU-gruppen ska förstå hur 

processen ska användas och få en större förståelse för dess syfte.  

För att inte uppfinna hjulet på nytt tas existerande material hos Tibrokök till 

vara på och används vid utvärdering av både PU-processen, underlagen och 

PU- guiden. 
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Vid utvärdering av PU-processen görs återigen återkoppling till PU-gruppen, 

detta sker med hjälp av avstämningsmöten där PU-processen presenteras och 

sedan diskuteras både i detalj och i helhet. Vid fortsatt utveckling av PU-

processen läggs stor vikt vid önskemål från PU-gruppen. 

Utöver PU-gruppen kontaktas produktchefen samt personer med olika 

kompetensområden inom Tibroköks produktion för utvärdering och utveckling 

av de underlag som tagits fram. Genom att blanda in olika personer som sedan 

kan tänkas komma i kontakt med PU-processen, i utvärderingen, ökas chansen 

till en lyckad implementering då de själva känner sig delaktiga i framtagandet 

och känner igen PU-processen när resultatet ska presenteras.
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5 Resultat 

Efter utvärdering blir resultatet en PU-process (Figur 8 sida 31) speciellt 

anpassad för Tibrokök. Med hjälp av den framtagna PU-guiden är processen 

lätt att förstå. Utöver PU-guiden, har ett antal underlag tagits fram för att bland 

annat föra fullständig projektdokumentation och tydliggöra kommunikationen 

mellan PU-gruppen och produktionen.  

5.1 Framtagen 
produktutvecklingsprocess 

Framtagen PU-process är ett resultat av litteraturstudier, intervjuer och 

observationer. Definierade steg är nödvändiga för en komplett PU-process 

specifikt för Tibrokök. I kommande avsnitt redovisas utformningen av de 

enskilda stegen från PU-processen och vad de omfattar. 

5.1.1  Förstudie 

Förstudien omfattas av en grundlig förundersökning, innehållande konkurrent- 

och kundundersökningar. Kundundersökningar avslöjar om det finns ett behov 

att ta fram en ny produkt. Finns behov av PU påbörjas insamlingen av relevant 

material och idéer. 

Då personal på Tibrokök sen tidigare är vana vid den interna servern valdes det 

att införa en “idébanks”-mapp för insamling av idéer. Tanken med samlings-

platsen var att inga idéer försvinner och när alla har tillgång till samma plats 

kan detta bidra till fler nya idéer. 

5.1.2  Starta ett projekt 

Innan projektet kan startas ska Projektbeskrivningen och ett Ganttschema fyllas 

i. Projektbeskrivningen (bilaga 1 sida 53) innehåller bland annat projektledare, 

projektdeltagare, ursprunglig idé, syfte med projektet och förväntad vinst. Efter 

ifyllnad lämnas underlaget till produktchefen och om projektet är stort enligt 

underlagets produktkategori, lämnas det även till produktionschefen för 

underskrift. Underskriften bekräftar att kapacitet i produktionen finns att tillgå 

vid framtagning av prototyp och standardprovuppsättning.  

Eftersom Projektbeskrivningen är en fysisk handling kan denna tas fram om 

oklarheter uppstår, i och med detta kommer missförstånd att minskas. 

Projektbeskrivningen löser flera av dagens identifierade brister så som väntan 

på ledig kapacitet och för tidig projektstart innan information finns. 

Ganttschemat ligger till grund för den plan som visar projektdeltagarnas 

ansvarsroller samt en uppsatt tidsgräns när varje uppgift ska vara utförd. 

Utöver detta ska Ganttschemat öka motivationen samt respekten till att hålla 

uppsatta tidsgränser då det tydligt går att följa när en uppgift ska utföras eller 

ett beslut tas. 
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5.1.3  Idégenerering & Konceptval 

För att få fram nya och unika produkter infördes idégenereringssittningar som 

dokumenteras så att en utomstående person skulle kunna genomföra projektet 

för en av idéerna. Idégenereringssittningar ska ske i alla produktutvecklings-

projekt och avslutas med ett opartiskt konceptval.  

5.1.4 Produktionsunderlag 

För att underlätta kommunikationen mellan marknads- och produktionsbolaget 

vid prototypframtagning har ett Produktionsunderlag (bilaga 1 sida 54) 

sammanställts.  

Produktionsunderlaget innehåller en enklare ritning på den tilltänka produkten, 

materialdata och övrig viktig information som kan tänkas behövas vid 

framtagning av en prototyp. Underlaget lämnas ifyllt till produktchefen för 

framtagning av en prototyp och ska vara så pass utförlig att framtagning kan 

ske utan osäkerhet. 

Produktionsunderlaget fylls i av marknadsbolaget men läses av produkt-

ionsbolaget som tillverkar den specificerade prototypen och är ett viktigt steg 

för att minska risken att prototyper får ett oönskat resultat.  

5.1.5 Prototyp och utvärdera 

Det är inte möjligt under examensarbetets tidsperiod att få en lösning på den 

onödiga tidsåtgången vid prototypframtagning genom att införa fysisk närvaro 

av produktutvecklare på grund av Tibroköks rådande arbetsbeskrivningar. 

Utvärdering hos ett externt företag som utför möbeltester, ökar chansen att 

upptäcka och korrigera fel i tid och spara på både material, kostnader och 

miljön. Utvärdering av detta slag införs alltid vid framtagning av nya 

produkter. 
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5.1.6 Standardprovuppsättning och utvärdera 

I en standardprovuppsättning tillverkas ett förutbestämt antal prototyper och 

utkast om tänkt prissättning tas fram enligt framtaget underlag för 

Resursåtgång (bilaga 1 sida 55). Underlaget Resursåtgång ska användas för 

mätning av tillverkningstid och materialåtgång till standardprovuppsättningen. 

I underlaget finns det plats för att fylla i tillverkningsmetod, maskinnamn, 

materialåtgång och tid för framtagning på respektive station för den framtagna 

produkten.  

I samråd med Tibroköks förbättringsledare beslutades att en standard-

provuppsättning ska ingå som ett steg i PU-projektet. Standardprov-

uppsättningen ger möjlighet till:  

 Säkerställa produktkvalité 

 Upptäcka konstruktionsfel 

 Utforma tillverkningssätt 

 Uppskatta produktionstid 

 Skapa ett första utkast om tänkt prissättning. 

 

Om prototypen är en luckmodell ska ett standardprovkök (Figur 9) tillverkas, 

vad som ska ingå i standard provköket har definierats tillsammans med 

Tibroköks förbättringsledare och innehåller de luckor som oftast skapar 

bekymmer i produktionen. Det ger en möjlighet att utvärdera helheten och göra 

ändringar av luckmodellen innan verklig produktion samt ge en bättre 

uppfattning om kvalitén och produktionstiden av luckorna. 

 

Figur 9. En mall av vilka luckor som ska tas fram vid tillverkning av ett standardprovkök. 

Kyl 

Disk. 
Ref. 

Lucka 
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Provköket innehåller de luckmodeller som är svårast att tillverka och de 

viktigaste detaljerna som tillverkas i fabriken.  

5.1.7 Produktspecifikation 

Efter framtagning av den slutgiltiga produkten ska en Produktspecifikation 

(bilaga 1 sida 56) fyllas i. Produktspecifikationen innehåller specifik data om 

kärnmaterial, ytbehandling, kantlist med mera samt en bifogad 

konstruktionsritning av den framtagna produkten, detta möter dagens brist på 

dokumentation av befintliga produkter. 

Produktspecifikationen hjälper även arbetet med eventuella framtida 

kundreklamationer då det finns specificerat vad som gäller för den specifika 

produkten. Arbetet med att sammanställa informationen om den nya produkten 

i Tibroköks produktpärm kan påbörjas direkt efter att Produktspecifikationen 

fyllts i.  

5.1.8 Säljmaterial 

I slutskedet av PU-processen ska aktuellt säljmaterial till den framtagna 

produkten utvecklas. Ett prov på den nya produkten, framför allt vid 

framtagning av en ny luckmodell, skickas ut till alla återförsäljare. Provet 

används främst till marknadsföring inför slutkund. Annat säljmaterial kan vara 

till exempel; utformning i katalog, monteringsanvisning och lägga till 

produkten på hemsidan. 

I PU-processens slut ska vid behov Winner uppdateras med information om 

den eller de nya produkter som tagits fram, så att återförsäljarna kan sälja 

produkten till slutkunden. 

5.1.9 Information 

För att öka motivationen och uppdatera Tibroköks personal samt återförsäljare 

om nya produkter ges information ut om projektresultatet. Detta sker i form av 

en presentation eller ett nyhetsbrev via e-post. 

5.1.10 Avsluta projektet 

För att tydligöra när ett projekt officiellt är avslutat och på så sätt ge 

projektledaren ansvarsfrihet ska ett underlag för Projektavslut (bilaga 1 sida 

57) fyllas i. Detta innehåller projektledarens namn, tre avstämningspunkter och 

utrymme för kommentarer om dessa, plats för kommentar och orsak om 

projektet avbröts i förtid och utrymme för reflektion kring avslutat projekt. 

Underlaget sparas och reflektionerna används vid framtida projekt. 
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5.2 Framtagen 
produktutvecklingsguide 

Nivån på PU-guiden sattes så att en nyanställd person kan förstå och använda 

PU-guiden, det gjordes för att nuvarande personer som berörs av PU-processen 

ska känna sig bekväma och trygga med tillvägagångssättet och ge chansen för 

alla som kommer komma i kontakt med PU-processen en gemensam 

utgångspunkt inför framtida utveckling. 

PU-guiden (Bilaga 3) är utformad i programmet Microsoft Power Point och 

fungerar som en hemsida med hyperlänkar mellan de olika sidorna. Navigation 

mellan de olika sidorna sker med hjälp av PU-processen som finns längst upp 

på varje sida (Figur 10). 

 

[BILD “FLYER”] 

Varje steg i PU-processen har en egen sida där användaren kan läsa om Vad 

som ska göras, Hur det ska genomföras, saker som kan vara Bra att tänka på, 

ansvarsroller samt underliggande moment rörande respektive steg. För att veta 

vilket steg respektive sida tillhör är steget orangemarkerat i PU-processen 

längst upp på sidan. 

Figur 10. Navigation i produktutvecklingsguiden sker med hjälp av hyperlänkar. 
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Alla sidor i PU-guiden har en hyperlänk till ett Ganttschema och de steg i PU-

guiden som innehar ett underlag har även en hyperlänk till respektive underlag. 

Vad som definierar de olika ansvarsrollerna beställare, projektledare och 

projektgruppen går att läsa mer om för respektive projektroll genom en 

hyperlänk i PU-guidens ansvarsruta. Utöver dessa punkter finns exempelbilder 

samt kommentarer för att underlätta arbetet enligt PU-processen. 

I PU-guiden finns dessutom beskrivningar av de metoder som valts ut för 

förslag till idégenereringsmetoder vid steget “Idégenerering och konceptval”, 

en konceptvalsmall och det underlag som används av ett externt företag, 

Möbelfakta, vid utvärdering av prototypens hållfastegenskaper med mera. 

5.3 Användning av framtaget material 
Guiden med berörda underlag läggs i en gemensam mapp kallad “Produkt-

utvecklingsprojekt” på den interna servern. När ett nytt projekt ska startas 

kopieras projektmappen och namnges med aktuellt projekt. Den namngivna 

projektmappen överförs till mappen “pågående projekt” och därefter kan 

projektet utföras enligt PU-guiden. Hyperlänkarna i guiden är då kopplade till 

underlagen i aktuell projektmapp och underlagen kan nås antingen genom PU-

guiden eller öppnas direkt från den aktuella mappen. 

5.4 Slutgiltig implementering 
För att implementera PU-processen hos hela företaget genomfördes en redo-

visning för alla anställda på Tibrokök med en utbildande inriktning samt en 

workshop för VD:n för produktionsbolaget, produktchefen och 

marknadskoordinatorn. Personer som berörs av PU-processen lärdes upp i hur 

den framtagna PU-guiden används med framtagna underlag, detta för att skapa 

ambassadörer som kan hjälpa till att förankra examensarbetets resultat.   

5.4.1  Redovisning 

Med hjälp av en slutredovisning på Tibrokök för alla anställda tjänstemän 

presenterades PU-processen. Syftet med redovisningen var att ge alla samma 

utgångspunkt på företaget. Oavsett medverkan i PU-projekt får all personal 

möjlighet att förstå hur materialet ska användas och vilket syfte det tjänar. 

Förhoppningen är att PU-processen ska accepteras snabbare och alla oavsett 

vardagliga arbetsuppgifter ska känna igen sig i PU-guiden om och när 

personerna kommer i kontakt med denna. 
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Redovisningen hade en utbildande inriktning, vilket betyder att de olika stegen 

i PU-guiden presenterades tillsammans med exempel på hur de skulle kunna 

utföras. Exempel på hur underlagen skulle kunna fyllas i gavs och stor vikt låg 

vid att förklara hur navigationen i PU-guiden går till. Andra saker som förkla-

rades djupare var; hur ett Ganttschema fungerar, varför det bör genomföras en 

grundlig förstudie, idégenereringssittning, konceptval, kvalitetssäkring och 

anledningen till att det ska finnas tydliga produktspecifikationer. 

Efter redovisningen startade en diskussion och många bra frågor ställdes om 

bland annat utseendet på PU-processen och PU-guiden, tillvägagångsättet vid 

uppstart och genomförande av PU-projekt och hur det ska kunna säkerställas 

ytterligare att framtaget material kommer till användning som det var tänkt. 

Exempel på frågor som uppkom och våra svar på dessa var: 

Har PU-processen testats på något sätt? 

Ja, med hjälp av två olika projektsimuleringar.  

Hur ses vem som är ansvarig för vad? 

Det skrivs upp i Ganttschema, vem som ansvarar för vad och till vilken 

tidpunkt det ska vara utfört.  

Vad kan göras för att säkerställa att uppsatta deadlines hålls?   

Främst använda sig av ett tydligt Ganttschema.  

 

Övrig diskussion kretsade kring de möjligheter som kommer tillsammans med 

den framtagna PU-processen, den tillhörande PU-guiden och underlagen. 

Ytterligare en kort presentation hölls för hela Tibrokök med dess ca 70 

anställda. Denna presentation handlade mer om vilket resultat som har uppnåtts 

och hur det ser ut. Några exempelsidor ur PU-guiden, produktionsunderlaget, 

underlaget för resursåtgång och produktspecifikationen delades ut bland de 

anställda och presentationen gick inte in djupare på några av stegen i PU-

processen. Syftet med denna presentation var precis som tidigare, när någon av 

de anställda kommer i kontakt med PU-guiden eller i detta fall framför allt med 

något av de underlag som tagits fram ska de känna igen det och veta vilket 

syfte de tjänar.        

5.4.2  Workshop 

En workshop för några nyckelpersoner, som produktchef, marknadskoordinator 

och produktionsbolagets VD, inom Tibroköks PU genomfördes för att 

säkerställa att framför allt PU-guiden och tillhörande underlag används på ett 

korrekt sätt. I samband med workshopen gavs även ytterligare tillfälle att reda 

ut de frågor som fanns kvar. 
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Workshopen gick till så att de tre nyckelpersonerna fick slå sig ner vid varsin 

dator och gemensamt prova att genomföra alla steg i PU-guiden. Det hölls 

diskussioner kring de olika momenten och då det dök upp ett underlag fylldes 

detta i så gott det gick. Workshopen kretsade kring ett förutbestämt exempel på 

ett problem, för lite avställningsyta runt spisen. Vid det tredje steget i PU-

processen, idégenerering och konceptval, valdes att göra en idégenererings-

sittning med metoden 6-3-5.  

Syftet med hela workshopen var att alla skulle få chansen att förstå hur 

framtida PU-projekt kan bedrivas med hjälp av det material som tagits fram. 

Responsen på workshopen var god och den fick ett mycket positivt betyg från 

alla deltagare. I slutet av workshopen bröt en diskussion ut mellan deltagarna 

där det diskuterades framför allt hur det gick till idag, vad som behöver bli 

bättre och vilken användning och nytta Tibrokök har av den framtagna PU-

processen med tillhörande PU-guide och underlag. Detta ses som en positiv 

respons som visar att Tibrokök är öppet för förändring och PU-processen har 

börjat slå rot hos några ambassadörer på Tibrokök.  

5.5 Sammanfattning av resultat 
Efter utvärdering blir resultatet en linjär PU-process speciellt anpassad för 

Tibrokök.  Med hjälp av den framtagna PU-guiden är processen lätt att förstå. 

Utöver PU-guiden, har ett antal underlag tagits fram för att bland annat föra 

fullständig projektdokumentation och tydligöra kommunikationen mellan PU-

gruppen och produktionen. 

Framtagen PU-process är ett resultat av litteraturstudier, intervjuer och 

observationer. Definierade steg är nödvändiga för en komplett PU-process 

specifikt för Tibrokök och vissa av stegen har ett tillhörande underlag. 

Nivån på PU-guiden sattes så att en nyanställd person kan förstå och använda 

PU-guiden, det gjordes för att nuvarande personer som berörs av PU-processen 

ska känna sig bekväma och trygga med tillvägagångssättet och ge chansen för 

alla som kommer komma i kontakt med PU-processen en gemensam 

utgångspunkt inför framtida utveckling. 

Varje steg i PU-processen har en egen sida i PU-guiden där användaren kan 

läsa om Vad som ska göras, Hur det ska genomföras, saker som kan vara Bra 

att tänka på, ansvarsroller samt underliggande moment rörande respektive steg. 

För att implementera PU-processen hos hela företaget genomfördes en 

redovisning med en utbildande inriktning samt en workshop för VD:n för 

produktionsbolaget, produktchefen och marknadskoordinatorn. Personer som 

berörs av PU-processen lärdes upp i hur den framtagna PU-guiden används 

med framtagna underlag.
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6 Slutsats och 
rekommendationer till 
Tibrokök 

Framtagen PU-guide möjliggör att enkelt veta vad som ska göras i varje steg i 

PU vilket bör leda till kortare totaltid för PU-projekt. Med framtagna underlag 

underlättas kommunikationen mellan bolagen och underlagen säkerställer 

dokumentationen för varje PU-projekt vilket möjliggör att projekten kan följas 

upp i efterhand. 

Följs framtagen process med tillhörande guide och underlag antas dessa lösa de 

identifierade tidsfällorna som finns på företaget enligt Tabell 1 sida 7. 

Magnusson m.fl. (2004) beskriver i sju frågeställningar (sida 10) om 

projektledningsmodellen behöver styras upp och om utveckling finns. Vi anser 

att vårt resultat: 

1. Ger företaget en standardiserad, samspråkig PU 

2. Har gett stöd med hjälpmedel och modeller för PU på företaget 

3. Har strukturerat PU med faser, aktiviteter och överlämningar 

4. Med rekommendationer säkrat att resultatet regelbundet förbättras och 

utvecklas 

5. Kan tillämpas i organisationen som den är utformad, och enligt Tibrokök 

ska tillämpas 

6. Med rekommendationer säkrat att resultatet regelbundet förbättras och 

utvecklas 

7. Med en god utgångspunkt och vidare utveckling kan resultatet ge en bättre 

projektledningsmodell jämfört med konkurrenterna. 

 

Uppskattningsvis består vinsten av effektivare PU-projekt som kräver mindre 

tid, pengar och energi för företaget i form av färre missförstånd som leder till 

bättre samarbetsklimat. Och därmed anser vi att vårt resultat är en mycket väl 

fungerande projektledningsmodell. 

6.1 Vidare rekommendationer till 
Tibrokök 

Det rekommenderas att inför varje projektstart utföra en grundlig förstudie. 

Förstudien är ett säkert verktyg för att förhindra att ett projekt startas utan ett 

tydligt behov, ger indikationer för hur stor efterfrågan är efter en viss produkt 

och visar konkurrenters lösningar. 
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Det är viktigt att genomföra idégenereringssittningar för att öka chansen till 

framtagning av nya unika produkter. Det är bra att följa trender och erbjuda 

kunden det som är inne just nu, men det är de unika produkterna som kan 

användas för att locka nya kunder till att köpa ett Tibrokök.  

En idégenereringssittning kan bidra till att Tibrokök är först på marknaden med 

morgondagens trend. Därför rekommenderas att införa idégenereringssittningar 

i alla produktutvecklingsprojekt, stora som små. 

En lösning på kommunikationsbehovet vid prototypframtagningen är att den 

ansvariga personen infinner sig fysiskt då det är dags för framtagning och 

godkännande av prototyp. Det skulle till exempel kunna innebära att det i 

Ganttschemat införs en tidsperiod då personen som ansvarar för godkännande 

av prototypen, oftast projektledaren, är fysiskt på plats för att godkänna 

prototypen. Genom att införa det som stående punkt i alla projekt vet 

projektdeltagarna när det är dags att infinna sig på plats och kan då planera in 

detta i det vardagliga arbetet. 

Genom att införa en tydlig arbetsbeskrivning för produktutveckling och 

projektledning, blir det tydligare vem som ska göra vad. Finns det i 

arbetsbeskrivningen avsatt tid för att bedriva produktutveckling blir det tydligt 

hur mycket tid som förväntas läggas på enbart produktutveckling.  

Det är viktigt att fortsätta arbetet med utveckling av PU-processen i takt med 

övrig utveckling på Tibrokök. Utveckling bör ske när alla som idag har kontakt 

med processen känner sig trygga med arbetssättet och redo att utveckla 

utformningen och innehållet.  

Fortsatt utveckling kan även innebära undersökning om det är möjligt att införa 

PU-processen i Tibroköks affärssystem, Monitor, alternativt bygga en 

programvara eller åter igen undersöka möjligheten med en webbaserat 

projektplaneringsverktyg. Detta rekommenderas då det i längden inte är 

hållbart att endast hålla sig till den interna servern, vilket har framkommit efter 

diskussioner med en sakkunnig inom området Per-Olof Staam, Concode 

(personlig kontakt 15 mars 2012).
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7 Diskussion 

För att få en övergripande uppfattning om situationen på företaget gjordes flera 

intervjuer som kunde fått ett snabbare resultat om det hade valts att göra fasta 

frågor som skickas och besvaras över e-posten. Direktkontakten med 

personerna vid intervjuerna har antagligen gett mer information och detaljer då 

det har varit möjligt att ha en öppen diskussion om frågorna och runt dessa. 

En konkurrentundersökning för att se hur PU-processen ser ut hos 

konkurrenterna gjordes aldrig på avrådan av företagshandledaren. 

Konkurrentanalysen hade möjligtvis hjälpt att utforma grunden för PU-

processen om konkurrenterna hade varit villiga att dela sådan information. Men 

antagligen behöver PU-processen se annorlunda ut för olika företag då 

organisationen ser olika ut bland företagen, den framtagna PU-processen har 

anpassats specifikt för Tibrokök bland annat för att Tibrokök är uppdelat i 

produktions- och marknadsbolag. 

En nackdel med de valda konceptvalsmetoderna som viktas är att de kan upp-

fattas som lika vid användning. Dock varierar svårighetsgraden på dessa vilket 

gör att de ändå valdes att tas med vid utvärdering av konceptvalsmetoder. 

Framtagna underlag har utformats så att de påminner om existerande dokument 

för att berörda personer ska känna sig trygga med de nya underlagen, detta tros 

öka chansen för lyckad implementering. Vi har lyckats införa vårt arbete på så 

sätt att vi har hittat och utbildat flera ambassadörer på Tibrokök som kan föra 

vårt arbete framåt och fortsätta implementering av det nya arbetssättet på hela 

Tibrokök. På så sätt tror vi att vårt arbete har mycket stor chans att bli helt och 

hållet implementerat inom hela Tibrokök. 

PU-processen fick anpassas flera gånger på grund av att det var svårt att för-

medla flödet till PU-gruppen utan att visa något konkret. Utformningen av PU-

processen hade antagligen effektiviserats om PU-gruppen hade haft möjlighet 

att vara med på heltid och bidragit med deras behov och förutsättningar, då 

hade anpassningar kunnat göras direkt. 

Vid utvärderingen av processen valdes det att göra simuleringar av projekt för 

att kontrollera funktionalitet av processen. Hade istället ett verkligt projekt 

genomförts tillsammans med PU-gruppen hade antagligen implementeringen 

på företaget gått ännu smidigare. Men på grund av bristande resurser på 

företaget kunde inte ett verkligt projekt genomföras under examensarbetets 

tidperiod. För examensarbetet ansågs ändå projektsimuleringarna 

tillfredsställande för att testa funktion av framtagen PU-process. 

Den framtagna PU-processen, PU-guiden och underlagen är levande dokument 

som aldrig ska sluta utvecklas. Utveckling av PU-processen bör i nästa steg 

innebära mer detaljrika steg, då kan steg så som produktionsberedning med 

mera inkluderas och fördjupning inom kvalitétssäkring, ergonomi, hållbar 

utveckling med mera ske.  
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PU-processen är framtagen så att en nyanställd ska kunna förstå och sätta sig in 

i Tibroköks PU vilket ger gott om utrymme för utveckling av processen.  

En möjlighet med PU-processen är att alla på företaget får en gemensam 

grundlig utgångspunkt och allt material kan omformas så att det passar andra 

sorters projekt utöver PU-projekt. En risk med framtaget material kan uppstå 

ifall personalen missuppfattar underlagens syfte och användningssätt. 

Framtagna underlag kan användas i utpressningssyfte om till exempel ett 

underskrivet dokument används för att få tillgång till kapacitet i produktionen 

trots att detta ej är möjligt. Risken övervägs av den potentiella vinsten som PU-

processen kan bidra med. 

Resultatet av examensarbetet hoppas vi bidra till att lägstanivån gällande PU 

höjs på Tibrokök, med PU-guiden som en utgångspunkt finns möjligheten att i 

framtiden öka standarden för PU på företaget och därmed förbättra det sociala 

arbetsklimatet. Genom att använda framtagna underlag ska det leda till 

minskade missförstånd vilket i sin tur leder till mindre irritation. Vi har varit 

med som viktig byggsten för att öka och bredda kompetensen hos de anställda 

på Tibrokök. Vi tror även att vårt arbete kan användas till viss del vid 

uppdatering av de arbetsbeskrivningar som berör ett flertal av de anställda. 

Förhoppningsvis kommer en uppdatering av arbetsbeskrivningarna leda till en 

känsla av en mindre arbetsbörda och att personen utför det arbete som 

förväntas utföras.  

Hållbar utveckling återfinns i PU-processen där vi har infört steget 

standardprovuppsättning. Det betyder idag att fel kan upptäckas redan innan 

full produktion, vilket givetvis sparar på miljön på flera sätt. Dels går det åt 

mindre material och det uppstår inga onödiga fraktkostnader till och från 

återförsäljare. Genom att införa en tydlig och grundlig förstudie i varje PU-

projekt kan ett bristande behov av en produkt upptäckas i tid och projektet kan 

läggas ner innan onödig tid, energi och pengar har investerats. Detta är ett steg 

för hållbar utveckling inte bara för miljön utan även ekonomisk hållbarhet. 

Vidare sker ingen fördjupning inom hållbar utveckling då examensarbetet sker 

intern på Tibrokök och inga underleverantörer eller andra externa parter 

involveras i dagsläget. För vidare utveckling av PU-processen rekommenderas 

Tibrokök att ha hållbar utveckling i åtanke vid kommande PU vad gällande till 

exempel materialval, framtagningsmetod och leveranssätt.  

Men redan med en strukturerad PU-process som innehar en grundlig förstudie 

som första steg tas steget i rätt riktning mot hållbar utveckling. Eftersom en 

grundlig förstudie kan leda till att projekt utan tydligt behov läggs ner innan det 

ens börjat betyder det att det inte heller kommer tillverkas prototyper som 

sedan inte önskas, vilket både betyder minskad materialåtgång men också 

tillverkningsenergi från produktion.  
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Inga större beräkningar eller utläggningar om den ekonomiska delen i vår PU-

process har behandlats djupare då det på Tibrokök inte finns något 

standardiserat sätt alls för prissättning av nya produkter. Detta är ett stort 

problem på Tibrokök och tillräckligt stort för att vara ett eget examensarbete, 

vilket är anledningen till att vi inte har grävt ner oss i detta. Den del ekonomi 

som tas upp i examensarbetet är det Resursåtgångsunderlag som tagits fram 

och ska användas i samband med framställning av standardprovuppsättningen. 

Underlaget ligger till grund för ett standardiserat sätt att prissätta nya 

produkter.   

Vi anser att om Tibrokök följer våra rekommendationer, arbetar enligt 

processen och använder underlagen löser vårt arbete dagens brister inom 

Tibroköks PU.  
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Bilaga 1 

Projektbeskrivning  Datum:                                

Projektnamn  Projektkategori 

1. Ändring av 
befintlig produkt  

2. Tillökning till 
produktfamilj  

3. En helt ny 
produkt  

4. En ny 
produktfamilj  

5. Helt ny 
produktserie  

 

Beställare  

Projektledare  

Projektdeltagare   

Ursprunglig idé  

Projektmål  

Vilket behov täcks?  

Förväntad vinst  

Projekttid 
(Bifoga Ganttschema) 

Antal timmar:  
 

Uppstart: 
                                  

 Avslut: 
                                          

Godkännande från Produktchef att genomföra prototypframtagning 

Underskrift:  
Ort och 
datum:  

Godkännande från Produktionschef (vid markering i fält 3 eller högre i rutan projektkategori) 

Underskrift:  
Ort och 
datum:   
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Produktionsunderlag vid 
prototypframtagning Datum:   

Typ av produkt:    Projektledare: 

 Förklarande ritning: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Kärna  
 

Material:   

Målad NCS-kod:   

Fanerad Typ:   

Melamin Typ:   

Annat       

Ytfinish Lacktyp:   

Kantlist  Material:   

  Annat:   

Kommentarer:    
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Resursåtgång  
Ordernummer:   

 
Datum:   

Prisgrundande underlag för en ny produkt 
 

Projektledare:   

 
Material Materialåtgång 

  Kärnmaterial     
  Yta     
  Kant     
  

        

 
Operation Materialåtgång Tid 

 Maskinverkstad 1         

 
        

 
        

 
        

 
        

 
  

 
    

 Maskinverkstad 2         

 
        

 
        

 
        

 
        

 
      

 Massiv         

 
        

 
        

 
        

 
        

Ytbehandling       Antal lager 
  Materialbenämning       Rätsida Baksida 
              

            

            

 
      

    Framplock/ Förmontering         

        

 
        

 
  

 
    

 Monteringslina         

 
        

 
        

        Emballering         
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Produktspecifikation Artikelnamn: 

 Datum:                         
  

    
Produkt   

Utförande 
 

Kärna   

Målad 
 

  L  A  B  

Fanerad 
 

  

Folie 
 

  

Annat 
 

  

Ytbehandling  
(recept) 

      

      

      

      

      

Kantlist 
 

Tillhör 
 

  

         
Lucka 

 
Vitrin  

      
  

Spröjsalt. (Ritning) 
    

  

Max/min mått   

         
Stomme               

Utförande               

-invändigt   

-utvändigt   

Tillhörande luckor   

Max/min mått   

Antal fasta hyllplan:   flyttbara hyllplan:   

Antal lådfronter:   Antal lådor:   

Antal vagnfronter:   Antal vagnar: monterad på front:   

  
        invändigt:   

Bifogad Konstruktionsritning 
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Projektavslut   Datum:                              

 

Projektnamn  

Beställare  

Projektledare  

 
Projektet 
avstämt enligt 
Ganttschemat 

Utfört Kommentar Datum 

 

                                                    

Utfört alla steg i 
produktutvecklings- 
processen 

 

                                                  

Uppfyllt projektmålet  

                                                

Kommentar och orsak, 
om projektet avbröts i 
förtid. 

 

Reflektioner om 
projektet. 
Vad fungerade bra? 
 
Vad kunde gjorts 
bättre? 
 
Vilka ändringar bör 
göras inför nästa 
projekt? 
 

 

Projektet godkänt och projektledaren ges ansvarsfrihet av 
 

Underskrift  Ort och 
Datum 
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Bilaga 2  

KonceptExempel konceptvalsmall

Avgörande funktioner

Viktning

1 till 3 A B C D E F G H I J

Fri från vassa delar, om kontakt med 

användaren vid normalt användande

8 till 25 regeln uppfylls*

Går att motverka "fallrisk", med t.ex.

utdragsstopp.

Öppningar som öppnar sig vertikalt

ska inte kunna stänga sig självt från

200mm eller högre.

Totalpoäng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rangordning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

OBS! för att formlerna ska följa med, infoga rätt antal rader och kolumner från mitten av matrisen, direkt från början.

Viktning 1-3

1 Funktionen är inte viktig, kan tänka sig en produkt utan funktionen

Markere respektive koncept med: 2 Funktionen är önskad, men inte nödvändig

3 Funktionen är kritisk, skulle inte köpa en produkt utan funktionen

Konceptet med högst poäng vinner.

*för att förhindra skär och klämrisk ska hål och glapp var mindre än 8mm eller större än 25mm, där personer kan 

komma i kontakt vid normalt användande.

0  (om kriteriet inte kan tillämpas)

-1 (om kriteriet ej uppfylls)

Lista olika kriterier för egenskaper och avgörande funktioner i den vänstra kolumnen, ge 

varje kriterie en viktning mellan 1-3. Rada upp koncepten A-J på den översta raden.

1  (om kriteriet uppfylls)
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Bilaga 3 
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