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Sammanfattning 
 
Oftast har produktutveckling samma generella tillvägagångssätt: En specifikation 
för en ny produkt lämnas från en marknadsföringsavdelning till en produkt-
utvecklingsavdelning. Produktutvecklare tar sedan fram koncept som utvecklas 
till prototyper för att sedan tillverkas och säljas. Tillvägagångssättet skiljer sig 
vanligtvis genom att olika modeller som exempelvis Lean product development 
eller integrerad produktutveckling används i processen.  
 
Delen av Lean product development (LPD) som används vid konceptutveckling 
kallas set based concurrent engineering (SBCE) och dessa begrepp är relativt nya 
i Sverige. Vad krävs för att arbeta med set based concurrent engineering på ett 
framgångsrikt sätt? Går det att identifiera viktiga faktorer vid produktutveckling 
med SBCE hos företag? 
 
En litteraturstudie som resulterade i en lista med fem potentiellt viktiga faktorer 
vid produktutveckling med SBCE gjordes inför en kvalitativ studie av fem 
företag. Semistrukturerade intervjuer utfördes på Husqvarna, Saab, Furhoffs, 
Ericsson Radio och GKN Aerospace för att samla in empiri inför analys. I 
analysen jämfördes företagens sätt att produktutveckla med listan som togs fram 
i litteraturstudien. 
 
Slutsats av studien var att några viktiga faktorer för att lyckas med 
produktutveckling enligt SBCE är: 

 Bred lösningsrymd 
 Kunskapsbaserat bortval av koncept 
 Återvinning av kunskap 
 Tekniskt kunnig projektledning 
 Tvärfunktionella arbetsgrupper 

 
Dessutom framkom att en investering i rätt ledarskap kan vara en viktig faktor 
vid implementering av SBCE då företagets ledning måste ha förståelse för 
arbetsmodellen om SBCE ska kunna resultera i en positiv effekt.  
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Abstract 
 
Product development usually has the same general approach: A specification for 
a new product is provided to the product development department from the 
marketing department. Product developers then generate concepts which are 
developed into prototypes before the products are manufactured and sold. The 
procedure usually differs by the use of different models such as Lean product 
development or integrated product development in the process.  
 
The part of Lean product development (LPD) that is used when developing 
concepts is called set based concurrent engineering (SBCE) and these are new 
concepts in Sweden. What is required to work with set based concurrent 
engineering in a successful manner? Is it possible to identify important factors 
when developing products using SBCE in companies? 
 
A literature study which resulted in a list with five potentially important factors 
when developing products using SBCE was created before a qualitative study 
was conducted at five companies. Semi structured interviews were conducted at 
Husqvarna, Saab, Furhoffs, Ericsson Radio and GKN Aerospace to gather data for 
an analysis. In the analysis, comparisons were made between the companies’ 
way of developing products with the list that was created in the end of the 
literature study. 
 
A conclusion of the study was a number of important factors when developing 
products using SBCE could be: 

 Wide solution space 
 Knowledge based screening of concepts 
 Recycling of knowledge 
 Technically competent project management 
 Cross functional teams 

 
The study also showed that an investment in the right type of leadership could 
potentially be an important factor when implementing SBCE since the company 
management need to understand the working model if SBCE is going to have a 
positive effect. 
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Förkortningar 
CE - Concurrent Engineering 
SE - Sequential Engineering 
SBCE - Set Based Concurrent Engineering 
SBD - Set Based Design 
PBD - Point Based Design 
PU - Produktutveckling 
LPD - Lean Product Development 
IPU - Integrerad produktutveckling 

1 Bakgrund och problemformulering 

Idag arbetar produktutvecklande företag enligt olika modeller. Det generella 
tillvägagångssättet vid produktutveckling är att en specifikation för en ny produkt 
lämnas till produktutvecklingsavdelningen. Specifikationen är ofta framtagen baserad 
på kundförfrågningar och sammanställs på en marknadsföringsavdelning. 
Produktutvecklare tar sedan fram koncept som utvecklas till prototyper för att sedan 
tillverkas och säljas (Ulrich & Eppinger, 2012).  
 
Angreppssättet är det som brukar kunna skilja sig beroende på vilken modell företaget 
följer vid produktutveckling. Exempel på modeller, eller paradigm, är integrerad 
produktutveckling och Lean product development (LPD). En del inom Lean product 
development är Set based concurrent engineering (SBCE) som är ett arbetssätt som 
används vid konceptframtagning och konceptutveckling fram till tillverkning av 
produkter. Set based concurrent engineering har hos företaget Toyota visat sig ge fler 
koncept på kortare tid och lägre kostnad jämfört med företag som använt mer 
traditionella angreppssätt vid produktutveckling (Morgan & Liker, 2006). Kortfattat går 
SBCE ut på att flera koncept utvecklas parallellt och koncept förkastas då dessa inte 
uppfyller kraven som specificerats. Vad krävs för att kunna arbeta enligt set based 
concurrent engineering?  

1.1 Syfte och mål 
Målet med examensarbetet är att göra en undersökning om hur företag arbetar med Set 
Based Concurrent Engineering (SBCE), se hur företagen skiljer sig och liknar varandra 
och identifiera faktorer för att framgångsrikt implementera SBCE som en del av 
produktutvecklingsprocessen. Syftet med examensarbetet är att öka förståelse om hur 
företag arbetar med LPD (och då SBCE i synnerhet) då dessa är relativt nya begrepp i 
Sverige. 

1.2 Problemformulering 
Lean produktutveckling är ett relativt nytt arbetssätt i Sverige. Flera företag försöker 
omvandla sina arbetssätt och istället implementera arbetssätt inspirerade av Lean. Att 
produktutveckla med det som i LPD kallas set based design skiljer sig från det 
traditionella arbetssättet. Skillnaderna mellan arbetssätten är en anledning till varför 
det kan innebära svårigheter för företag att ställa om produktutvecklingen och nå bättre 
resultat.  
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Frågeställningar: 
 Vilka relevanta likheter finns hos företag som tillämpar SBCE framgångsrikt för 

produktutveckling (Exempel skulle kunna vara organisation, storlek på företag, 
metoder som används)? 

 Vilka faktorer underlättar för att arbeta enligt SBCE? 
 Hur ser rollfördelningen ut i en grupp som arbetar enligt SBCE på företag? Till 

exempel så använder sig Toyota av erfarna “chief engineers” som agerar 
handledare åt de yngre ingenjörerna. 
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2 Förstudie 

Arbetsprocessen skedde i ett antal steg. En litteraturstudie gjordes först för att samla 
information och ge ökad förståelse för Lean Product Development (LPD) och SBCE. Med 
hjälp av litteraturen identifierades möjliga nyckelfaktorer för att genomföra produkt-
utvecklingsarbete enligt SBCE-modellen. För att öka förståelsen kring de centrala 
begreppen Set based design och Concurrent engineering studerades litteratur som 
behandlar hur produktutveckling går till enligt respektive modell. Dessutom studerades 
organisationer vid arbete med projekt hos företag då tvärfunktionella grupper och 
flexibelt arbete mellan avdelningar är högst relevant vid arbete med CE.  

2.1 Metod för förstudie    
Inom produktutveckling finns ett antal olika paradigm. Exempel på dessa är LPD och 
integrerad produktutveckling. Det finns komponenter inom de olika paradigmen som 
både liknar och skiljer sig från varandra. Inför studien lades fokus på att förstå de 
komponenterna för att kunna identifiera vad som är typiskt för just SBCE.   



 4 

3 Teoretiskt ramverk 

I studien var det inte bara angreppssättet vid produktutveckling som var viktigt. Även 
arbetsgruppens organisation vid projekt var en viktig aspekt, eftersom set-based design 
kan ses som ett angreppssätt som kan kombineras med valfri projektgruppsstruktur 
medan concurrent engineering snarare behandlar hur en arbetsgrupp bör vara 
komponerad och ta sig genom ett PU-arbete på bästa sätt. 
 
För att förtydliga skillnaden mellan begreppen samlades dessa i en tabell där begreppen 
korsades med varandra för att generera fyra olika arbetssätt. I tabell 1 kan begreppen 
ses där point based design och set based design kan ses som extremer och motsatser till 
varandra, detsamma gäller concurrent engineering och sequential engineering.  
 

Tabell 1 - Ytterligheter av angreppssätt och organisationsstrukturer vid PU 

 Organisation 

Angreppssätt Concurrent Engineering (CE) Sequential Engineering (SE) 

Point based design (PBD) PBCE PBSE 

Set based design (SBD) SBCE SBSE 

 

3.1 Arbetsgruppers organisation vid produktutveckling 
I avsnittet presenteras kort hur arbetsgrupper typiskt organiseras vid produktutveckling. 
Som en funktionsorganisation, projektorganisation eller en blandning av de två som kallas 
matrisorganisation. Därefter förklaras begreppen concurrent engineering, sequential 
engineering och integrerad produktutveckling. 
 
För att på ett framgångsrikt sätt arbeta med produktutveckling krävs att företag 
organiserar personalen så att processen kan genomföras på ett effektivt sätt (Ulrich & 
Eppinger, 2012). Ett företags organisation kan vara hoplänkad på flera sätt, exempelvis 
personer som arbetar på samma projekt eller som sitter på samma våning i en byggnad. 
Ulrich & Eppinger (2012) visar på “typiska” strukturer för arbetsgrupper som arbetar 
med produktutveckling, figur 1. I realiteten är strukturen oftast en kombination av de 
båda, detta benämns av Ulrich och Eppinger (2012) som matrisorganisationer. 
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Figur 1 - Funktionsorganisation och projektorganisation (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 
Funktionsorganisationer baseras på att personer som utför samma funktion i företaget 
är i samma grupp och agerar under en avdelningschef (Ulrich & Eppinger, 2012). 
Funktioner inom produktutveckling är exempelvis marknadsföring, design, och 
tillverkning.  
 
Projektorganisationer bygger istället på att personer som arbetar på samma projekt 
ingår i samma grupp och svarar till en utsedd projektledare (Ulrich & Eppinger, 2012). 

3.1.1 Sequential engineering (SE) 

Sequential engineering kallas ibland för det traditionella arbetssättet vid produkt-
utveckling. Det var ett arbetssätt som var mer populärt på 70- och 80-talet men som 
idag har fått lämna plats för ett mer CE-inriktat arbetssätt. Den har även kallats 
stafettpinnemetoden då arbetssättet kan liknas vid att en stafettpinne först bärs av en 
avdelning, sedan en annan, och så vidare (Holmdahl, 2010). Morgan och Liker (2006) 
kallar dessa isolerade arbetsgrupper “chimneys”. I figur 2 kan en bild på typiskt arbete 
med SE ses. Figuren exemplifierar hur marknadsföringsavdelningen efterfrågar en 
produkt baserat på exempelvis kundförfrågan och lämnar över en produktbeskrivning 
och ibland även en kravspecifikation till produktutvecklarna. Produktutvecklarna tar 
fram koncept och detaljutvecklar dessa för att sen lämna över till produktionsansvariga 
som produktionsbereder och tillverkar så att produkterna blir redo för försäljning.  
 

 
Figur 2 - Traditionell sekventiell produktutveckling (SE). 

Holmdahl (2010) anger följande nackdelar med SE: 
 

 Det är stor risk att produktutvecklarna har liten eller ingen kontakt alls med 
användarna av produkten som ska utvecklas eftersom specifikationen gjorts av 
marknadsföringsavdelningen.  

 Det är en långsam process från start till slut vilket ofta leder till förseningar och 
försämrad prestanda hos produkten.  

 Ett företags interna kommunikation kan bli dålig och leda till att avdelningar 
“gräver ner sig i skyttegravar”.   
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Det ska tilläggas att den begränsade kontakten med användare inte är ett problem som 
är unikt för SE utan det förekommer även i andra arbetssätt. 
 
En klar fördel hos CE jämfört med SE är att i CE sker arbetet i princip parallellt mellan 
avdelningar, avdelningar ska inte behöva vänta på att en annan avdelning avslutar sin 
del innan nästa tar vid.  

3.1.2 Concurrent engineering (CE) 

Concurrent engineering innebär att en arbetsgrupp parallellt arbetar med flera 
arbetsuppgifter under projektets gång. Resultatet av detta blir att arbetsgruppen 
identifierar problem som annars eventuellt hade framkommit långt senare i processen 
eftersom lösningar kan utvärderas och testas på ett mer effektivt sätt då alla steg utförs 
samtidigt. Fritt översatt listar Morgan och Liker (2006) även andra fördelar med att 
arbeta enligt concurrent engineering då det hjälper till att: 
 

● ena avdelningar kring gemensamma mål som krävs för att skapa produkter som 
tillfredsställer kundens behov 

● kommunicera och koordinera effektivt för att reducera “lead time” 
● ta produkt- och processbeslut från olika perspektiv för att öka produktkvaliteten 
● skapa självgående grupper som flexibelt kan anpassa sig till ändringar i 

arbetsmiljö 
 
Ulrich och Eppinger (2012) visar på hur arbetet kan se ut för olika avdelningar när 
arbetet sker enligt CE. I tabell 2 listas exempel på arbetsuppgifter som genomförs 
parallellt i några produktutvecklingsfaser.  
 

Tabell 2 - Exempel på parallellt arbete mellan avdelningar i CE. 

 Marknadsförings-
avdelning 

Produktutvecklings-
avdelning 

Produktions- 
avdelning 

Förstudiefas Definiera 
affärsmöjlighet 

Utvärdera nya 
teknologier 

Identifiera 
begränsningar 

Koncept-
utveckling 

Konkurrentanalys, 
användarbehov 

Utveckla koncept, 
prototyper 

Utvärdera kostnad 
& tillverknings-
möjlighet 

Delsystems-
utveckling 

Sortiment Förfina design, designa 
delsystem 

Identifiera 
leverantörer av 
komponenter 

Detaljdesign Marknadsföringsplan Välja material, 
bestämma mått 

Bestämma 
tillverkningsprocess 

 
Detta parallella arbetssätt förtydligas av Ward et al. (1995) i figur 3. Den visar på hur 
kommunikationen mellan produktutvecklare och produktion kan se ut under ett 
projekt, fas för fas. I figur 3 kan modellen ses översatt och smått modifierad med en 
beskrivning som förklarar vad som sker i varje fas där PU står för produktutveckling 
och PA för produktionsavdelning.  
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Figur 3 - Modell av SBCE (Ward et al, 1995). 

 
A. PU: “Här är några utkast på koncept som skulle uppfylla kraven som ställts.”  

PA: “Vi har kapacitet att tillverka produkter som har dessa egenskaper.” 
 
B. PU: “Då kommer vi hålla oss inom de begränsningarna.” 

PA: “Bra, vi kan hantera lösningar i det setet (familjen av lösningsförslag). 
Processplanering och beställningar kan göras.” 

 
C. PU: “Designerna har blivit mer detaljerade.” 

PA: “De är fortfarande inom vår kapacitet. Vi har några önskade modifieringar 
och sen kan verktyg förberedas.” 

 
D. PU: “Designen är i princip klar, utvärdera den ur tillverkningsperspektiv.” 

PA: “Inga problem för oss att starta tillverkningen.” 
 
I figur 4 ses ett flödesschema av Wilson et al (1996) som knyter an till det som visats i 
tidigare figurer. I figuren kan en modell av “bra” produktutveckling ses där avdelningar 
(marknadsföringsavdelning, produktutvecklingsavdelning och produktionsavdelning) 
arbetar parallellt i faserna och hela tiden kommunicerar med varandra för att 
kontrollera kompatibilitet. I produktutvecklingsprocessen i modellen sker konvergens 
två gånger, när slutkoncept bestäms och när produkten är färdig för tillverkning och 
därefter lansering. Modellen visar tydligt på hur concurrent engineering kan utnyttjas 
för att utveckla produkter med minimal risk för kompatibilitetsproblem mellan 
avdelningarnas dellösningar. 
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Figur 4 - Modell av produktutveckling enligt CE-principer (Wilson et al, 1996). 

3.1.3 Integrerad produktutveckling 

Ett annat begrepp som ibland används för att beskriva ett arbetssätt inom produkt-
utveckling är integrerad produktutveckling (IPU). IPU är ett arbetssätt som innebär att 
alla avdelningar integreras i produktutvecklingsfasen och får vara delaktiga redan från 
tidiga stadier. IPU används på samma sätt som CE, som en motsats till SE där avdelningarna 
arbetar isolerat och endast med det område som rör den specifika avdelningen.   
 
Andreasen och Heins (2000) beskrivning av IPU påminner på flera sätt om CE. Likheter 
som beskrivs är hur projektgruppen bör vara tvärfunktionell och innehålla kompeten-
serna som krävs för projektet från start till avslut. Vidare nämns hur problem bör 
bearbetas parallellt för att få lösningarna integrerade i varandra. Projektledaren för en 
grupp som arbetar enligt IPU är den person som bidrar med struktur och hanterar 
resurser men även den person som tar avgörande beslut så en viss nivå av tekniskt 
kunnande måste finnas som är relevant för det aktuella projektet.  
 
Metoden som beskrivs av Andreasen och Hein (2000) för att söka efter lösningar i 
lösningsrymden påminner om set based design. Detta genom att i början bör en stor 
mängd lösningar tas fram för att senare konvergera mot det slutliga. Skillnaden är att 
sållningen av koncept inte går till så att koncept endast väljs bort (då de inte uppfyller 
kravspecifikationen) och att det inte finns samma fokus på att dessutom systematiskt 
öka kunskapen i tidiga produktutvecklingsfaser.  
 
I praktiken är det ingen större skillnad mellan CE och IPU förutom att de två 
arbetssätten möjligtvis befinner sig på olika nivåer (där CE endast är en del av LPD). 

3.2 Metodik vid produktutveckling 
Vid produktutveckling finns olika tillvägagångssätt. Två varianter som används på 
företag idag är point based design och set based design. Dessa kan förefalla vara relativt 
lika CE och SE ur vissa aspekter men PBD och SBD bör ses som arbetssätt för att ta fram 
koncept till skillnad från CE och SE som snarare berör organisationsstrukturen vid PU. I 
avsnittet förtydligas vad begreppen innebär och vilka skillnader som finns mellan dem.  

3.2.1 Point based design (PBD) 

Point based design är en produktutvecklingsmetod som traditionellt använts i samband 
med SE. Vid point based design specificeras krav och begränsningar så tidigt som 
möjligt för att sedan justeras minimalt. Utifrån de tidigt specificerade kraven skapas 
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koncept som tidigt sållas så att ett kvarstår som sedan kan tas vidare i processen. Varje 
avdelning genererar en så bra lösning som möjligt baserat på det underlag de har från 
avdelningen innan (Ward et al, 1995). På grund av detta har SE varit välanvänt 
tillsammans med PBD då konceptet genomarbetas av de olika avdelningarna var för sig.  
 
Ett problem med denna metodik är att lösningsrymden inte utforskas systematiskt så 
kunskapen om alternativa lösningar är liten. Detta gör att konceptet blir känsligt för 
förändring då en liten förändring kan ge stora konsekvenser vid omarbetning 
(Holmdahl, 2010). Namnet kommer från att punkter i lösningsrymden undersöks till 
skillnad från mängder som i set based design (Holmdahl, 2010). 
 
Om problem uppstår vid tillverkning eller i värsta fall försäljning, är det resurs- och 
tidskrävande att backa processen och utveckla lösningar på problemet som uppstått.  

3.2.2 Set based design (SBD) 

Set based innebär att lösningsförslag som framkommer under arbetet sorteras in i 
familjer (set) baserat på likheter. Detta leder till att lösningar inom familjerna kan 
kombineras för att generera ännu fler lösningar. Samtidigt förkastas lösningar direkt då 
det framkommer att lösningen inte har möjlighet att kunna uppfylla kraven för att lösa 
problemet. Huvudproblemet bryts ner i delproblem som sedan löses, dellösningarna 
kan sedan kombineras ihop för att få olika fungerande lösningar på huvudproblemet. 
 
Arbetsgången vid arbete med set based design kan också beskrivas som divergerande 
och konvergerande. I figur 5 ses en modifierad modell som till stor del liknar modeller 
som Ulrich och Eppinger (2012), Cross (2008), och Morgan och Liker (2006) använder 
sig av för att beskriva divergens och konvergens. Till en början används divergenta 
arbetsmetoder för att bredda lösningsrymden och maximera antalet koncept. Därefter 
konvergerar (fokuseras) arbetet och koncept som inte tillfredsställer de uppsatta 
kraven förkastas. Koncept samlas i set (familjer) och kombineras för att återigen öka 
antalet koncept. Så fortsätter arbetet tills ett “vinnande” koncept återstår och som sedan 
tas vidare till tillverkning. Figur 5 beskriver främst hur konceptutvecklingen ser ut inom 
SBD men den visualiserar även hur den övergripande produktutvecklingsprocessen kan 
se ut från början till det att ett slutkoncept valts, därefter konvergerar processen mot 
tillverkning. 
 

 
Figur 5 - Modell av hur produktutveckling divergerar och konvergerar mot en lösning. Prickarna representerar mängden 

koncept i olika faser. 
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SBD betecknas ibland som en framtung produktutvecklingsmodell då mycket resurser 
och arbete brukar läggas tidigt i projekt för att utforska lösningsrymden så detaljerat 
som möjligt. Detta görs för att ändringar som behöver göras sent i projekt innebär stora 
kostnader, både i form av pengar men också tid då det kan innebära stora förseningar 
när produktutvecklingsprocessen behöver backas (Morgan & Liker, 2006). Om 
lösningsrymden däremot utforskats noggrant i ett tidigt skede så leder det till att 
ändringar i koncept blir billigare att göra, i figur 6 demonstreras detta. Kurvan som 
visar kostnad för att utforska alternativ passar därför bättre för traditionell 
produktutveckling, eftersom SBD syftar till att öka kunskapen om alternativa lösningar 
borde kurvan bli mindre exponentiell. SBD kan verka långsam och dyr då det är svårare 
än PBD, ändå har forskning och resultat från marknaden visat på att Toyota är 
överlägsna sina konkurrenter (Holmdahl, 2010). 
 

 
Figur 6 - Modell som visar på hur konceptförändringar blir dyrare senare i processen (Kennedy, 2003). 

Holmdahl (2010) beskriver tre principer som SBD vilar på, baserade på Ward et al. 
(1995). Principerna kan ses i förenklad grafisk form i figur 7. 
 
1. Kartläggning av lösningsrymden 
Produktfunktioner undersöks förutsättningslöst oberoende av andra avdelningars 
eventuella önskemål. Ett resultat av arbetssättet är att kommunikation mellan 
avdelningarna inte behövs då deras funktioner än så länge inte är kopplade till 
varandra. Under projektets gång får avdelningarna bekanta sig med 
lösningsalternativen och deras egenskaper. 
 
2. Integration av överlappningar 
Lösningsförslag för olika delfunktioner kombineras med varandra i de fall där de 
“överlappar” varandra. Lösningskombinationer där alternativen inte passar ihop 
elimineras. Denna metodik resulterar i ett antal lösningar som bildar fungerande men 
inte optimerade systemlösningar (set). De svagaste koncepten väljs systematiskt bort 
för att försöka uppnå det som kallas konceptuell robusthet (uppnås genom tydlig 
kravsättning i kravspecifikationen). Med konceptuell robusthet menas att lösningen till 
ett delsystem inte måste förändras på grund av förändringar i angränsande delsystem 
utan behåller sin funktion.  
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3. Fastställ att det fungerar innan avgörande beslut tas 
Principen förutsätter att uppsättningen av koncept inte frångås, vilket skulle tvinga 
andra avdelningar att göra kostsamma omarbetningar av sina respektive delar. Genom 
att i lagom takt krympa lösningsrymden garanteras att lösningarna fortsätter vara 
fungerande systemlösningar. Inga detaljkonstruktioner påbörjas utan en fungerande 
lösning. 
 

 
Figur 7 - Principerna för SBD baserat på en modell av Ward et al (1995). 

 
För att förstå grundtanken med SBD krävs förståelse för att det är mer än ett antal 
metoder och verktyg. Morgan och Liker (2006) menar på att det snarare är ett 
karaktärsdrag som vävs in i hur arbetet utförs på daglig basis. Det handlar om att odla 
en företagskultur som uppmuntrar till problemlösande enligt SBD-principer. 
 
Kunskap är en viktig del av SBD då arbetssättet bygger på att lösningsrymden tidigt 
utforskas för att undvika negativa överraskningar senare i processen. Enligt Morgan och 
Liker (2006) finns huvudsakligen två sätt att utveckla kunskapen hos produktutvecklare 
på företag:  
 

1. Kunskapen finns i produktutvecklarna som hela tiden blir bättre på sitt arbete. 
Produktutvecklarnas expertis gynnas av en organisation som ser och 
uppmuntrar till tillvaratagande av kunskap.  

2. Att dokumentera kunskap skriftligt på ett sådant manér att produktutvecklare 
kan återanvända och fylla på med mer kunskap som erhålls i projekt.  

 
I figur 8 kan ses hur Kennedy (2003) visar på skillnaden mellan PBCE och SBCE i en 
figur. Med ett mer PB-inriktat arbetssätt snävas lösningsmängden av betydligt snabbare 
än med ett SB-inriktat. Det kan verka effektivare men problem uppstår om konceptet 
behöver ändras i senare stadier av utvecklingsprocessen, detta är något som SBCE 
syftar till att undvika genom att upptäcka problemen i ett tidigare stadie. 
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Figur 8 - Skillnader mellan PBCE och SBCE enligt Kennedy (2003). 

En kritisk detalj gällande koncepturvalet i SBD är något som Raudberget (2015) 
påpekar: 
 
Till skillnad från vid PBD där beslut tas tidigt i processen för att försöka hitta bästa 
möjliga koncept fördröjs istället beslutstagandet tills tillräcklig kunskap innehas. Inom 
SBD tas inte beslut gällande vilka koncept som tillfredsställer kraven på bästa sätt, 
istället förkastas de koncept som inte tillfredsställer kraven. Detta innebär att höga krav 
ställs på att kravspecifikationen är noggrant specificerad och välformulerad för att 
lösningarna ska kunna optimeras. 
 
Tillvaratagandet av kunskap har en mer central roll inom SBD än inom traditionell 
produktutveckling, då en större del av lösningsrymden utforskas. Det ställer större krav 
på metoder för att hantera kunskapen än tidigare (Raudberget, 2015). Kennedy (2008) 
visar i en modell hur kunskapen inom företaget kan öka med hjälp av genomförda 
projekt (figur 9). Till vänster i modellen syns det som Kennedy kallar Knowledge value 
stream, vilket representerar det samlade kunnandet i företaget. Det utökas både via 
insamlad kunskap i genomförda projektarbeten men även genom teknikutveckling. Idén 
är att vid varje ny projektstart så finns större grundkunskap än vid föregående projekt 
vilket gynnar chansen till mer innovativa lösningar. 
 

 
Figur 9 - Knowledge value stream (Kennedy, 2008) 
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3.2.3 Vad är Lean? 

Begreppet Lean började användas i samband med boken The machine that changed the 
world av Womack et al (1990) som analyserade det japanska företaget Toyota och det 
arbetssätt som användes där. Ordet Lean syftar till idén att åstadkomma mer med 
mindre. Kortare processtider, mindre lagerhållning, stabilare produktion och mer 
kompetenta arbetare är några exempel. Anledningen till att Toyota började med sitt 
arbetssätt är för att företaget saknade de ekonomiska resurserna för att kunna 
konkurrera med västvärldens industrier och fick då istället anpassa sig till sina 
förutsättningar och arbeta annorlunda. Grundarna till det som idag kallas Lean gjorde 
studiebesök hos Ford och insåg att det fanns mycket slöseri i tillverkningsprocessen och 
att arbetarnas kunskaper inte utnyttjades till fullo (Lean Institute, 2015). 
 
När Toyota blivit ledande var det istället västvärldens företag som började analysera 
arbetssätt. Till en början låg mycket fokus på det som kallas lean manufacturing. Många 
företag var intresserade av att förändra sin produktion som ansågs vara det största 
hindret för ökad framgång. Anledning till detta var för att Toyota var klart överlägsna 
sina konkurrenter i väst och hade flera gånger bättre effektivitet och stabilitet i sin 
produktion. Kärnan i lean manufacturing består i att eliminera slöseri i produktions-
processen och endast behålla aktiviteter som adderar värde till produkten (Huthwaite, 
2004).  

3.2.4 Vad är Lean Product Development (LPD)? 

När företagen insåg att endast en del av problemen kunde lösas i själva tillverkningen 
lades mer tid på att förbättra produktutvecklingsprocessen. Tidigare lades mycket 
arbete alldeles för sent i processen vilket ledde till stora kostnader då produkten kan ha 
börjat tillverkas i större skala (Huthwaite, 2004).  
 
Kennedy (2003) menar att LPD är uppbyggt av fyra delar, se figur 10. Kennedy (2003) 
benämner det dock som knowledge based engineering och det är just kunskapen som ses 
som en nyckel inom LPD. Toyotas produktutveckling är baserad på att mer erfarna 
ingenjörer leder de yngre i projekten och hela tiden ifrågasätter beslut som tas för att 
djupare förståelse ska uppnås. Just metoden att hela tiden ställa frågan “varför?” kan 
leda till djupare förståelse om varför ett problem faktiskt är ett problem (Huthwaite, 
2004).  
 
Figur 10 är centrerad kring arbete som tillför värde till kunden. Kennedy (2003) menar 
på att om de fyra delarna implementeras så kommer fokus på kundvärde uppnås och 
automatiskt bör leda till ett mer kunskapsbaserat ingenjörsarbete. Figuren visar hur 
SBCE är en viktig del av systemet, där SBCE används för att söka efter och utveckla 
koncept. Detta fungerar endast om produktutvecklarna har expertis för att arbeta med 
SBCE som arbetssätt och då projektledarna har den tekniska bakgrunden och kompetensen 
för rätt beslutstagande. Dessutom bör projekt vara planerade och kontrollerade med 
fördelat ansvar.  
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Figur 10 - Modell av LPD enligt Kennedy (2003) 

Morgan och Liker (2006) menar att produktutvecklingsarbete med LPD bör innehålla 
de tre huvudkomponenterna process, rutinerad personal, och verktyg. 
Huvudkomponenterna innehåller totalt tretton principer som följer nedan, med vilka 
Morgan och Liker (2006) beskriver Toyotas produktutvecklingsmodell. 
 
Process 

1. Etablera definitionen av kundvärde för att kunna skilja på värdeadderande och 
slöseri. 

2. Gör produktutvecklingsprocessen framtung för att maximera utforskandet av 
lösningsrymden. 

3. Utjämnat flöde (arbete) i produktutvecklingsprocessen. 
4. Utnyttja standardisering för att reducera variation, skapa flexibilitet och 

förutsägbara resultat. 
 
Rutinerad personal 

5. Utveckla ett system med “chief engineers” för att integrera utveckling från början 
till slut. Med detta menas en teknisk kunnig projektledare med övergripande 
ansvar. En chief engineer bör vara en del av produktutvecklingen, inte bara en 
resursfördelare. 

6. Organisera för att åstadkomma en balans mellan funktionell (avdelning) expertis 
och tvärfunktionell integration. 

7. Utveckla hög teknisk kompetens i alla ingenjörer (produktutvecklare). 
8. Integrera leverantörer i produktutvecklingssystemet. 
9. Bygg in lärande och fortsatt förbättring i arbetet. 
10. Bygg upp en företagskultur för att stödja strävan efter fortsatta förbättringar och 

överlägsenhet. 
 
Verktyg 

11. Anpassa teknologi för att passa personal och process på företaget. 
12. Samordna företagets organisation genom enkel visuell kommunikation. 
13. Använd verktyg för att standardisera och för organisatoriskt lärande. 
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Likheterna mellan hur Kennedy (2003) och Morgan och Liker (2006) summerar LPD 
gäller främst: 
 

● Teknisk kunniga projektledare 
● Allt arbete syftar till att maximera kundvärde 
● Kompetent och kunnig personal 
● Framtung produktutvecklingsprocess 

 
Grundmallen för produktutvecklingen är generellt sett lik oberoende av vilket paradigm 
som används. Den innehåller ett antal typiska faser som konceptutveckling, delsystems-
utveckling, detaljutveckling och produkttester (Ulrich & Eppinger, 2012). Avdelningar 
som är mer eller mindre inblandade i dessa faser är typiskt marknadsföringsavdelning, 
produktutvecklingsavdelning, tillverkningsavdelning och ekonomiavdelning.  
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4 Resultat av förstudie 

Den inledande litteraturstudien resulterade i ökad förståelse gällande vad som skulle kunna 
vara viktiga faktorer av SBCE. Faktorer som identifierats i litteraturstudien är bred 
lösningsrymd, kunskapsbaserat bortval av koncept, återvinnande av kunskap, tvär-
funktionella arbetsgrupper och tekniskt kunnig projektledning. Dessa fem faktorer skulle 
kunna agera bas att bygga kring vid en implementering av SBCE. 
 
I tabell 1 kombinerades begrepp för att generera kombinationer. Kombinationerna var: 
 

 PB+SE. Med det menas typiskt traditionell produktutveckling från 80-talet där 
avdelningar arbetar sekventiellt med ett fåtal lösningar. Fungerar inte det 
utvalda konceptet behöver utvecklarna ofta gå tillbaks till grunderna.  
 

 PB+CE. Tvärfunktionellt utvecklande av ett fåtal koncept, gissningsvis det 
vanligaste arbetssättet hos svenska företag för närvarande. Kan ses i figur 5 där 
PBCE jämförs med SBCE. 
 

 SB+SE. Ett begrepp som i verkligheten troligen skulle vara mycket svårt att 
tillämpa då delarna säger emot varandra genom att arbeta sekventiellt mellan 
avdelningar samtidigt som lösningar ska integreras och uppgifter ska lösas 
parallellt. 
 

 SB+CE. Syftar till parallellt problemlösande mellan avdelningar och en bred 
lösningsrymd.  

 
För att på ett effektivt sätt utnyttja fördelarna med Set-based design krävs att 
produktutvecklare får frihet att utforska lösningsrymden tidigt och generera så många 
koncept som möjligt som tillfredsställer projektets krav. Efter detta kan arbetet 
strukturerat konvergera mot det som förhoppningsvis är det bästa konceptet. 
Utvärderande och sållning bör alltid vara baserat på fakta, inte åsikter eller “känsla”. 
Dessutom ska vikt läggas vid att koncept ska väljas bort när de inte uppfyller projektets 
krav, inte hållas kvar av principiella skäl. SBD ställer krav på att kravspecifikationen är 
noga specificerad för att säkerställa optimala koncept, då kravspecifikationen har som 
uppgift att filtrera koncepten. 
 
En annan viktig aspekt av SBD är bevarande och återvinning av kunskap inom företaget, 
främst sker detta genom att information som framkommer vid förundersökande arbete 
och projektarbete dokumenteras i företaget för framtida användning. Ett annat sätt att 
öka kunskapen inom företaget är att öka de anställdas expertis och erfarenhet, vilket är 
en viktig punkt inom LPD generellt enligt Morgan och Liker (2006). Detta kan till exempel 
ske genom internutbildningar eller genom att en mer erfaren produktutvecklare agerar 
mentor åt en mindre erfaren. 
 
För att minimera slöseriet av resurser bör företagets avdelningar arbeta parallellt med 
uppgifter istället för att vänta på att en annan avdelning är färdig med en uppgift innan 
nästa påbörjas. Inom projekt kan det vara fördelaktigt att ha en tvärfunktionell arbetsgrupp 
vilket underlättar det parallella problemlösandet och gör det lättare att undvika 
kompatibilitetsproblem mellan exempelvis produktutveckling och tillverkning.  
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Egentligen är en kunnig projektledning en egen del av LPD enligt Kennedys (2003) 
modell (figur 10) men det bör kunna ses som viktig faktor vid produktutveckling enligt 
SBCE. Projektledaren bör ha ett övergripande ansvar för projektet men även ha den 
tekniska kunskapen för att kunna ta bästa möjliga beslut, projektledaren får gärna vara 
direkt inblandad i produktutvecklingen.  
 
För att visualisera resultatet gjordes en punktlista. Som rubrik finns Set based concurrent 
engineering och som följs av de identifierade faktorerna, punktlistan kan ses och är 
bakgrund till intervjufrågor samt efterföljande analys. 
 

Effektiv Set-Based Concurrent Engineering förutsätter: 
 Bred lösningsrymd 
 Kunskapsbaserat bortval 
 Återvinn kunskap 
 Tekniskt kunnig projektledning 
 Tvärfunktionella arbetsgrupper  
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5 Metod för insamling av empiriskt material från företag 

För att analysera huruvida företagen arbetar med SBCE eller inte gjordes intervjuer med 
produktutvecklare och projektansvariga på olika nivåer. Utifrån informationen kring SBD 
och CE togs frågor fram för att undersöka hur företagen arbetar dels jämfört med varandra 
men även jämfört med litteraturen som beskriver arbetssätten.  
 
För att öka förståelsen inför resten av intervjun och besöket söktes först svar på den 
mer övergripande frågan om hur produktutvecklingen går till på företaget. Utifrån 
denna grund kunde frågor ställas kring hur kunskaper från tidigare togs tillvara i nya 
projekt och vilka metoder som typiskt används vid produktutveckling. Frågor om hur 
företagets struktur ser ut ställdes också för att undersöka hur projektgrupperna är 
utformade samt hur kommunikation mellan olika avdelningar hanteras. Intressant för 
studien var även på vilket sätt företagen tog tillvara på kunskapen som erhölls, om det 
ens fanns en strategi för det. Frågorna sorterades utifrån listan som togs fram i slutet av 
litteraturstudien och presenteras i tabell 3. 
 

Tabell 3 - Intervjufrågor 

Bred 
lösningsrymd 

 
Kunskapsbaserat 

bortval 
 

Hur ser typisk produktutveckling ut på företaget? 
Tas ett fåtal eller en större mängd koncept fram? Hur utvärderas dessa? 

Vanliga metoder och verktyg som används när koncept genereras?  
Bestämda av företaget? 

Vem tar fram problembeskrivningen inför projekt? 

Återvinn kunskap 
På vilket sätt utnyttjas lärdomar från tidigare projekt i inledningen på ett 

nytt? 
Dokumentation av lärdomarna/kunskapen? 

Tekniskt kunnig 
projektledning 

 
Tvärfunktionella 

arbetsgrupper 

Hur ser en typisk arbetsgrupp ut? Var är deltagarna placerade fysiskt? 

Om gruppen inte är blandad, hur sköts kontakten mellan avdelningar? 
Utvecklare och tillverkning? 

Vem tar de stora besluten? 

 
Hur kan man bli bättre på set based design och LPD? Vad krävs? 

 

 

5.1 Kvalitativa metoder 
I examensarbetet söktes svar på frågan om hur företag arbetar i sin produktutveckling 
vilket ledde till relativt generella frågor. En kvalitativ studie gjordes istället för en 
kvantitativ då kvalitativa intervjuer beskriver ”det som finns” och lägger mindre fokus 
på hur ofta det finns (Repstad, 1999). Detta lämpade sig bättre för studien än exempelvis 
en enkätundersökning som lägger fokus på kvantitet och ofta statistisk analys. Valet 
ledde till att studien riktade in sig på ett fåtal företag och målet var att intervjupersonerna 
skulle få använda sina egna ord för att beskriva produktutvecklingen. Själva ordet 
kvalitativ står för kvaliteter som syftar på egenskaper eller karaktäristiska drag hos ett 
fenomen (Repstad, 1999). Något som kännetecknar kvalitativa metoder är att endast en 
eller ett fåtal miljöer studeras. Dessa studeras noggrant för att upptäcka så många 
konkreta detaljer som möjligt (Repstad, 1999). Ett annat kännetecken för kvalitativa 
metoder är flexibiliteten. Till exempel så kan ett förbestämt frågeschema förändras på 
ett helt annat sätt under en intervju jämfört med en enkät, med avsikt att få kvantitativ 
data (Repstad, 1999). 
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5.1.1 Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerad intervju valdes i arbetet då det gör möjliggör att intervjupersonen får 
använda sina egna ord för att besvara frågor och inte bli för styrd vilket skulle kunna 
leda till att information förloras. Ett annat skäl till att till att semistrukturerad intervju 
föredrogs framför en öppen intervju var att fokus skulle ligga på SBCE och LPD. I 
strukturerade intervjuformer är fenomen och kontext redan definierade (Lantz, 2013), 
men en helt strukturerad intervju passar bättre då kvantitativa metoder används. Om 
flera semistrukturerade intervjuer görs på samma tema så visar de sig ofta vara 
jämförbara vilket är en förutsättning för kvalitativ analys (Lantz, 2013).  

5.1.2 Analys 

Efter att resultaten från intervjuerna på de olika företagen sammanställts gjordes en 
analys för att försöka identifiera faktorer hos företagen som kan indikera framgångsrik 
produktutveckling med SBCE. Listan som presenterades i resultatet av litteraturstudien 
låg till grund för jämförelsen, dvs: 
 

 Bred lösningsrymd 
 Kunskapsbaserat bortval 
 Återvinn kunskap 
 Tekniskt kunnig projektledning 
 Tvärfunktionella arbetsgrupper 

 

5.2 Företag 
Företagen som söktes till studien hade en gemensam faktor, att produktutveckling och 
produktion sker på samma plats då detta är lite av en grundförutsättning för CE. I övrigt 
är företagen av varierande storlek som har kommit olika långt i sin implementering av 
SBCE-baserade arbetssätt vid produktutveckling, där Furhoffs är helt nya på området. 
Intervjupersonerna i studien produktutvecklare, ”tekniska experter” och projektledare 
(med olika mycket övergripande ansvar). Övergripande fakta om företagen presenteras 
i tabell 4. 
 
Husqvarna 
Husqvarna tillverkar utomhusprodukter. Exempelvis motorsågar, trimmers, robot-
gräsklippare, snöslungor och bevattningsutrustning såsom vattenspridare och slangar. 
Koncernen Husqvarna Group hade år 2014 14000 anställda. En intervju genomfördes 
med två produktutvecklare.  
 
SAAB 
Saab är en tillverkare av utrustning för militär och civil säkerhet. Huvudområdena heter 
Aeronautics, Dynamics, Electronic Defense Systems, Security and Defense Solutions, 
Support and Services och Industrial Products and Services. I studien besöktes Aeronautics 
som har cirka 3000 anställda och utvecklar luftburna system och relaterade subsystem. 
Tre olika intervjuer genomfördes med projektledare och utvecklare. 
 
Furhoffs 
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Furhoffs är ett företag där både utveckling och tillverkning sker vägg i vägg. 
Produkterna som tillverkas har rostfritt stål som gemensam nämnare, materialet är 
företagets nisch. Främst tillverkas produkter riktade mot industrin. På företaget jobbar 
tre produktutvecklare, alla tre deltog i intervjun. 
 
Ericsson Radio 
Ericsson är en utvecklare av telekommunikationsutrustning med fokus på radiomaster 
och annan utrustning för mobiltelefoni. Totalt finns det cirka 36 000 produktutvecklare 
på Ericsson. I studien besöktes Ericsson Radio. Intervjuer gjordes med en teknisk expert 
och en produktutvecklare. 
 
GKN Aerospace 
GKN utvecklar och tillverkar komponenter till flygfarkoster. I Trollhättan ligger 
avdelningen som främst arbetar med flygmotorer. Komponenterna används både i 
militära och civila fordon. Viss utveckling sker även mot rymdfarkoster. I Sverige har 
GKN cirka 2000 anställda. Tidigare höll Volvo Aero i verksamheten men GKN tog över 
2012. Fem intervjuer genomfördes på GKN projektledare, produktutvecklare och 
teknisk expert. 
 

Tabell 4 - Överblick över företagen som deltog i studien 

 

 Husqvarna Saab Furhoffs Ericsson GKN 

Bransch 
Utomhusprodukter Flyg Rostfri VVS Telekom Flyg 

Anställda 
ca 14 000 ca 15 000 ca 90 ca 116 000 

(27 000 PU) ca 2000 

Aktiv LPD 
Ja Ja Nej Ja Ja 

Närhet PU-Prod 
Område Område Vägg i vägg Område Område 
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6 Empiriinsamling från företag 

6.1 Husqvarna AB 
Husqvarna har sedan några år tillbaka börjat implementera SBD som en del av 
företagets produktutveckling. Än så länge har arbetssättet endast använts i ett fåtal 
projekt varav inget är slutfört i dagsläget. Därför har ingen detaljerad utvärdering 
kunnat göras.  
 
Intervjupersonerna exemplifierar en fördel av att tillämpa SBD i ett av sina projekt, 
intervjupersoner ser nytta i att hålla sina alternativ öppna så länge som möjligt. Då ett 
beslut skulle tas gällande en komponent i produkten som skulle utvecklas fanns ett 
flertal möjliga koncept. För att möjliggöra ett så bra konceptval som möjligt togs inget 
beslut förrän så mycket information som möjligt fanns kring de olika koncepten. Baserat 
på att beslutet togs med kunskapen som samlats in anser produktutvecklarna på 
Husqvarna att resultatet blev en robustare lösning än den som fanns innan. 
 
Konceptvalsmatriser har provats vid utvärdering av koncept när SBD har använts i 
projekt. I en konceptvalsmatris listas olika koncept på en axel och ett antal egenskaper 
på den andra axeln. Koncepten jämförs med en referens (ett koncept eller en 
existerande produkt) och betygssätts med +, - eller 0 beroende på om konceptet är 
bättre, sämre eller likvärdigt med referensen (Cross, 2008). Ett resultat som har 
noterats är att nya koncept tenderar att favoriseras då svagheter inte alltid är 
identifierade i samma utsträckning som hos befintliga koncept. 
 
På Husqvarna används tvärfunktionella projektgrupper. Dessa tillsätts i projektens 
början och ser till att alla avdelningar finns representerade. Regelbundna projektmöten 
finns för att se till att information kan spridas mellan avdelningarna oavsett hur aktiva 
de är just i den aktuella fasen.  
 
När det vid uppstart av ett projekt ska tillsättas en projektledare så finns det en specifik 
avdelning för detta. Tidigare kunde projekt ledas av tekniker och då fanns det risk för 
att fokus låg alltför mycket på tekniska detaljer, därför används istället nu projektledare 
med ett bredare fokus som kontrollerar de andra aspekterna av projektarbetet medan 
det finns en “lead engineer” som har extra ansvar för teknik. Vanligtvis är tillsatt lead 
engineer en erfaren konstruktör.  
 
I slutet av projekt finns det som kallas “lessons learned” där viktiga lärdomar från det 
avslutade projektet samlas upp och dokumenteras vanligtvis i samband med ett möte. 
Intervjupersonerna anser dock att återanvändandet av lärdomar kan bli bättre. 
Kunskap samlas även “i huvudet” hos produktutvecklare och erfarenheter delas för att 
öka expertisen på avdelningen. 
 
Intervjupersonerna anser att en förutsättning för att arbeta med SBD är att det finns 
förståelse på chefsnivå för att det initialt kan kosta mer då fler koncept undersöks. En 
annan faktor är att produktutvecklare anammar arbetsmetodiken och tar till sig av 
metodiken fullt ut.  

6.2 Saab 
Produktutvecklingen på Saab är huvudsakligen uppdelad i tre olika faser:  
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1. Conceptual Evaluation Review (CER),  
2. Preliminary Design Review (PDR) och  
3. Critical Design Review (CDR).  
 
I CER-fasen arbetas de grundläggande koncepten fram för att sedan genomarbetas mer 
detaljerat i PDR-fasen. När arbetet når CDR-fasen börjar även tillverkningen av 
komponenter och produkten börjar monteras ihop.  
 
Till en början genereras ett stort antal koncept då det finns en mängd olika krav och 
önskemål som behöver uppfyllas. Önskemål från kund, krav från lagar och reglementen 
och prestandakrav är exempel på områden som produktutvecklarna på Saab måste ta 
hänsyn till. Från CER-fasen utforskas en så stor del av lösningsrymden som möjligt fram 
till att PDR-fasen ska startas. Det är vid övergången mellan de två faserna som 
koncepten hårdgranskas och sållas ut. 
 
På Saab arbetar produktutvecklarna med SBD på olika nivåer. Dels sker tidigt 
konceptframtagande enligt SBD för att maximera antalet koncept men problemlösning 
enligt SBD sker även på daglig basis i övriga faser. Arbete med SBD sker ur ett 
mikroperspektiv genom att problemrymden angrips enligt principerna för SBD.  
 
Då ett projekt på Saab tar flera år från början till slut så är förutsättningarna annorlunda 
jämfört med ett företag som lanserar en mängd produkter varje år. Specifika deltagare 
som ingår i projektet bestäms inte från början utan tillsätts efter hand. Personal sätts in 
i projektet då kompetensluckor behöver fyllas och fasas sedan ut ur projektet. Fokus 
läggs på att problem ska lösas tillsammans i utvecklingsgrupperna istället för att var och 
en sitter för sig. Aktivt arbete bedrivs även för att se till så att kunskap sprids inom 
avdelningen, idén är att ökad kunskap leder till högre kvalitet. Exempelvis jobbar 
utvecklare parvis för att se till att fler personer ska få möjlighet att utöka sin kunskap 
och för att undvika att enskilda personer sitter på all kunskap.  
 
Projekten drivs av en tillsatt projektledare som till sin hjälp har ansvariga med expertis 
från avdelningar som till exempel ekonomi och tillverkning. Precis som med de andra 
deltagarna i projektet så finns inte “experterna” med från start till slut utan kopplas in 
då de behövs.  
 
En av intervjupersonerna tror att få produktutvecklare känner igen begreppet set-based 
design, däremot skulle de känna igen sig om betydelsen beskrevs. Saab har delvis övergett 
begrepp som Lean och Agile (ett iterativt arbetssätt som används vid mjukvaruutveckling) 
utan använder egna benämningar som passar den egna företagskulturen. Detta då 
metoderna i sig delvis motsäger varandra, istället har Saab plockat principer och 
värderingar som passar företagets arbetssätt. 
 
Intervjupersonens åsikt är att en grundförutsättning för att ha SBD och LPD som 
arbetssätt är att företaget investerar i ledarskap. Eftersom det är ett paradigmskifte som 
sker på chefsnivå så krävs ledarskap som har övergett gamla synsätt om det ska finnas 
möjlighet att implementera Lean fullt ut. Dessutom krävs det att företagets ledning har 
ett hållbart och långsiktigt perspektiv och inte letar efter snabba lösningar på problem. 
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6.3 Furhoffs 
På Furhoffs bedrivs idag inte aktivt arbete med SBD, däremot har produktutvecklarna 
vidrört arbetssättet i vissa projekt. Dagens arbete sker efter mer traditionella principer 
där ett produktråd bestämmer vilken typ av produkt som ska utvecklas som sedan 
resulterar i en kravspecifikation. Vanligtvis blir en produktutvecklare ansvarig i form av 
projektledare, från början till slut. I de flesta fallen arbetar produktutvecklaren 
tillsammans med en produktionstekniker som kommer in i projektet senare. Då 
Furhoffs endast arbetar med rostfritt stål känner de inblandade till begränsningar och 
styrkor väl. Vid behov kontaktar produktutvecklaren personal från produktion eller 
andra avdelningar, även om dessa inte är tillsatta i projektgruppen officiellt. Ett antal 
koncept genereras, vanligtvis via ”skissning” i CAD, och sållas tills det finns ett segrande 
koncept, processen går relativt fort. Sållningen sker vanligtvis löpande ”i huvudet” fast 
ibland även genom diskussion med produktråd och produktionstekniker. Prototyper 
görs sedan på konceptet och ändringar görs gällande detaljer tills produkten är färdig.  
 
Vanligtvis tillsätts ingen specifik projektgrupp utan personal plockas in till projekt då 
behov finns. Undantag finns vid större projekt då både projektgrupp och projektledare 
väljs utifrån projektets behov från start.  
 
Som nämndes tidigare har produktutvecklarna på Furhoffs snuddat vid konceptutveckling 
som liknar SBD. Enstaka individuella försök har gjorts med arbete för att ta fram en så 
stor mängd koncept som möjligt för att sedan förkasta då koncepten inte tillfredsställer 
kraven. Det har lett till positiva resultat då ett flertal koncept kunde presenteras för 
ledningen inför slutligt konceptval, där alla koncepten tillfredsställde projektets krav. 
Det resulterade i en trygghet hos produktutvecklarna då koncepten var byggda på 
strukturerad sållning och kunskap genom att de hållfasthetstestats i verkligheten.  
 
Intervjupersonerna berättar även om problematiken med att arbeta som ensam produkt-
utvecklare vid konceptframtagningen. Intervjupersonerna menar att erfarenhet och 
vana leder till ett visst tunnelseende och att mer kreativa och innovativa lösningar förbises. 
Idégenerering med mer än en produktutvecklare har setts som mycket givande och ökat 
samarbete med fler möten för att diskutera problemlösning är något intervjupersonerna 
gärna hade sett mer av i det dagliga arbetet. 
 
Intervjupersonerna tror att det finns goda möjligheter att implementera SBD i 
arbetssättet. Det skulle dock underlätta om det gjordes i ett nytt projekt istället för att 
försöka göra det i ett redan aktivt projekt. Dock så kan ledningen behöva övertygas om 
implementation skulle innebära en ökad resursåtgång. Tilläggas bör även att företaget 
idag inte verkar ha någon uttalad strategi för arbete med LPD (däremot finns Lean 
manufacturing inom företaget). 

6.4 Ericsson Radio 
I Ericssons produktutvecklingsprocess finns ett flertal olika faser. Den första fasen är 
“research” där produktutvecklare arbetar med att öka förståelsen inför framtida utveckling. 
Koncept testas och vidareutvecklas som ännu har några år kvar innan det är aktuellt att 
släppa dem på marknaden. Syftet i fasen är inte att leverera färdiga produkter utan att 
utveckla teknik och prototyper så långt det går inför nästa fas som är “pre-development”. 
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I andra fasen styrs arbetet så att resultatet blir en produkt. Stor vikt läggs vid 
utvecklingstider och kostnader. Resultat från den första fasen kan användas för att på 
ett mer effektivt sätt utnyttja styrkor och undvika fallgropar med teknologin som 
utvecklas. Ett flertal olika lösningar bearbetas parallellt med olika fokus som till 
exempel hög prestanda eller billig slutprodukt. Koncept som utvecklats men som inte 
ses färdiga kan flyttas tillbaka till research-fasen ytterligare en tid för att ge dem 
möjlighet att mogna ytterligare.  
 
Precis som med mycket annat är det resurserna som styr hur många olika lösningar 
som kan utvecklas. För att få så flexibla produkter som möjligt utvecklas delsystem på 
så sätt att en grundkomponent (plattform) ska kunna byggas på med delsystemen 
beroende på vilket slutresultat som söks. Då en viss produkt kan behöva ändras på olika 
sätt för att passa kunderna är den typen av modularisering mer ekonomisk än att 
konstruera unika produkter varje gång.  
 
Inom Ericsson Radios produktutveckling finns utsedda projektledare, det är projekt-
ledarnas roll att ha en mer översiktlig administrativ roll från början till slutet av projekt. 
Till hjälp finns så kallade “chief engineers”, dessa är dock mer tekniska experter än den 
traditionella LPD-definitionen som härstammar från Toyota. Då Ericsson Radio försöker 
följa modellen enligt Ward et al. (1995) för arbete med SBD som ses i figur 7 så tar 
avdelningarna fram lösningar oberoende av varandra till en början. Det är sedan när 
lösningarna ska integreras i varandra som en chief engineer har som ansvar att få ihop 
det till ett fungerande system. På Ericsson Radio sitter utvecklare som är inblandade i 
samma projekt på samma fysiska plats för att underlätta kommunikationen. Detta ses 
som en förutsättning för att få ut så mycket som möjligt av det tvärfunktionella 
samarbetet. 
 
En stor del av kunskapen angående koncepten som tas fram finns i den inledande fasen 
research. Som nämndes tidigare så är denna fas till för att förstå tekniken och hur den 
kan utnyttjas på bästa sätt, vilket gör att kunskapen som framkommer är relevant även 
senare då produkten exempelvis behöver modifieras för en annan marknad. Kunskap 
samlas även upp i slutet av projekt vid det som kallas lessons learned. En 
intervjuperson uppger att användandet av informationen som samlats upp vid dessa 
tillfällen inte utnyttjas fullt ut idag men att det finns stor potential om det skulle göras 
noggrannare framöver. 

6.5 GKN Aerospace 
Sedan GKN Aerospace tog över verksamheten från Volvo Aero har ett mer aktivt arbete 
med att implementera en Lean-kultur skett jämfört med tidigare.  
 
På GKN finns en fas dedikerad åt att undersöka och optimera teknik för att ta reda på 
hur den ska kunna utnyttjas till fullo när det väl är dags att utveckla en produkt för 
marknaden. I R&D-fasen (Research & Development) läggs resurser för att uppnå 
förståelse och kunskap som sedan kan gynna hela organisationen inför framtida 
utveckling.  
 
När väl konceptutvecklingsfasen startar så finns det förhoppningsvis påbörjade koncept 
från R&D som produktutvecklare kan börja från. I utvecklingsfasen utvecklas så många 
olika lösningar som resurserna tillåter. Koncepten utvärderas sedan med hjälp av 
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konceptvalsmatriser och målsättningen är att alltid ta beslut baserade på fakta. Om ett 
koncept visar potential men inte anses färdigt kan det tas tillbaka till R&D för fortsatt 
utveckling. 
 
På GKN sker arbetet i tvärfunktionella arbetsgrupper som leds av en “program manager” 
vilket är en sorts projektledare. Till projektledarens hjälp finns tillsatta experter från 
olika avdelningar som stöd i frågor som gäller till exempel produktion, ekonomi och 
kvalitet. Vissa experter benämns på GKN som “chief engineers” och dessa ansvarar för 
resurser och kravuppfyllnad. Den tekniska experten arbetar exempelvis alltid sida vid 
sida med produktionsexperten för att optimera koncept så att problem inte uppstår 
senare i processen. Försök har även gjorts där projektdeltagarna har omflyttats så att de 
placerats närmare varandra fysiskt för att underlätta den dagliga kommunikationen. 
 
Bevarandet av kunskap på GKN sker delvis genom R&D där relevant information erhålls 
och bearbetas. Utöver det sker hålls även möten i projektslut kallade “lessons learned” 
där information samlas kring projektet som kan tänkas vara värdefullt i framtiden. På 
GKN finns sedan en lång tid tillbaks koncept och information kring dessa sparade, även 
för koncept som inte slutförts.  
 
En intervjuperson menar på att det viktigaste för en lyckad implementation av LPD och 
SBCE är att företagets anställda förstår att LPD är en kultur och inte enbart en hög med 
verktyg. Det är något som ska influera det dagliga arbetet och inte bara tas fram i vissa 
situationer. 
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7 Analys 

Med litteraturen som bakgrund kunde det insamlade materialet analyseras. Då företagen 
som deltog i studien håller till i olika branscher och har varierande storlek ser produkt-
utvecklingsprocesserna olika ut, även om de generellt liknar varandra. Analysen bygger 
på punktlistan som togs fram i samband med resultatet från litteraturstudien. Listan 
användes i tabell 5 där rubrikerna och företagen ställdes upp för att ge en överblick. 
Tabellen färgkodades där grönt fält innebär aktivt arbete med rubriken och gult fält att 
det förekommit arbete med rubriken, men att det inte sker fullt ut (till exempel så kan 
det vara på väg att implementeras i dagsläget). Vitt fält innebär att inget aktivt arbete 
görs i dagsläget. På grund av Furhoffs företagsstorlek lämnas fältet grått för projekt-
ledningen då förutsättningarna ser annorlunda ut jämfört med andra företag i studien. 
Vanligtvis tillsätts produktutvecklaren som projektledare, hos andra företag finns 
specifika grupper vid tillsättning av projektledare. 
 

Tabell 5 - Analys av företagen jämfört med listan från litteraturstudien 

 Husqvarna Saab Furhoffs Ericsson GKN 

Bred lösningsrymd 
     

Kunskapsbaserat 
bortval      

Återvinn kunskap 
     

Tekniskt kunnig 
projektledning      

Tvärfunktionella 
grupper      

 
 
Bred lösningsrymd 
En av grunderna i SBCE är att en bred lösningsrymd utforskas, vilket samtliga företag 
insett och detta ger goda förutsättningar för ett lyckat resultat i slutändan. 
Intervjupersonerna på Furhoffs var de enda som inte sa att ett maximerat antal 
lösningar var målet i början av projekt. Det behöver inte betyda att ett färre antal 
lösningar eftersöks aktivt, men då företaget i stort inte arbetar med LPD eller SBCE så är 
det inget produktutvecklarna tänker på vid konceptframtagning. Intervjupersonernas 
egen reflektion var att produktutvecklarna skulle vilja ha mer strukturerat samarbete 
med varandra för att kunna öka kreativiteten och antalet lösningar. En jämförelse kan 
göras med Saab där arbete aktivt sker för att problemlösning ska ske i samverkan med 
andra utvecklare, både för att lösa problemet i sig men även för att bidra till ökad 
kunskap hos utvecklarna.  
 
Kunskapsbaserat bortval 
Att lösningar strukturerat väljs bort då tillräcklig kunskap om brister finns är även det 
en grund i SBCE. Det är en arbetsmetod som Saab och GKN haft under en längre tid och 
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som har upplevts som viktig. Husqvarna ger ett konkret exempel på hur ett fördröjande 
av beslut har lett till ett bättre konceptval. Ericsson Radio har fattat beslut om att 
försöka följa ett flertal olika spår för att uppnå samma sak. På Furhoffs tas en del beslut 
med hjälp av produktionstekniker eller andra produktutvecklare, men det saknas en 
struktur i beslutsfattandet och sållningen som möjligen skulle kunna leda till bättre 
koncept i slutändan. En annan aspekt med att ta beslut baserade på kunskap istället för 
intuition eller “magkänsla” är att det blir lättare att gå tillbaks i processen vid 
felsökning. Konceptvalsmatriser är ett verktyg som ibland används vid utvärdering av 
koncept, både Husqvarna och GKN uppgav att varianter av dessa använts. En intressant 
reflektion från Husqvarna var att nya koncept tenderar att få bättre resultat i koncept-
valsmatriser, tanken var svagheterna hos befintliga koncept är bättre identifierade än 
hos de nya. Konceptvalsmatriser skulle kunna vara en början vid implementation av 
SBCE och strukturerat bortval för företag som inte arbetat med liknande metodik tidigare.  
 
Återvinn kunskap 
När det gäller bevarande och återanvändning av kunskap så är det intressant nog så att 
GKN och Ericsson Radio arbetar på ett sätt som stämmer mycket väl överens med 
Kennedys (2008) modell gällande knowledge value stream. Det finns en kunskaps-
vidgande (R&D) fas där syftet endast är att ta reda på så mycket som möjligt om 
framtida teknik och hur det skulle kunna användas i företagens produkter. Utöver det 
finns det även ett flöde med kunskap från projekten som lagras i företagets “databas” 
genom så kallade lessons learned. Detta arbetssätt borde leda till en ökad trygghet för 
produktutvecklare då grunderna för produkten oftast är lagda sedan innan genom att 
styrkor och svagheter redan är delvis identifierade. Att strategiskt arbeta på detta sätt 
kan dock troligen vara svårt till en början innan det blivit till en vana att söka igenom 
företagets “databas” (hur den nu är utformad) i jakt på information som redan finns i 
företaget. Intervjupersonerna som arbetar med lessons learned medgav att det absolut 
finns plats för förbättringar gällande att faktiskt använda all information som 
dokumenteras, så att det inte bara dokumenteras för sakens skull. 
 
Tvärfunktionella arbetsgrupper 
Resultatet från intervjuerna indikerar det litteraturen pekar på, att sekventiellt 
produktutvecklingsarbete är omodernt och anses ineffektivt. För företagen i studien är 
det idag en förutsättning att blanda in olika avdelningar redan i början av ett projekt, 
istället för när “det är deras tur”. Produktionsansvariga får möjlighet att ta del av tidiga 
konceptförslag och ge förslag på ändringar vilket i sin tur minskar slöseriet av resurser 
som uppstår när produkten behöver modifieras i sena faser.  
 
En intressant detalj är att både Ericsson Radio och GKN har identifierat projektgruppens 
fysiska placering i arbetet som en faktor som kan påverka kommunikationen. 
Projektgrupperna har placerats så att deltagarna sitter nära varandra, detta underlättar 
för att ställa frågor inom gruppen utan att behöva gå till andra sidan byggnaden. Det 
finns troligen en risk för att många små, men likväl viktiga, frågor inte ställs på grund av 
för stora avstånd. Om det är möjligt så är detta troligen ett bra sätt att lösa problemet, 
även om det säkerligen kan vara svårt för företag att flytta runt arbetsgrupper alltför 
ofta. Om detta gett några faktiska effekter hos företagen i studien är okänt. 
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Tekniskt kunnig projektledning 
Inom LPD läggs vikt vid att ha en tekniskt kunnig projektledning, detta gäller även SBCE 
då det finns beslut som tas som kräver att projektledaren är insatt. Det är intressant att 
flera av företagen i studien har angripit problemet på ett lite annorlunda sätt. Genom att 
ha en speciell grupp med projektledare som tilldelas olika projekt som på GKN, Ericsson 
Radio och Husqvarna så tillsätts först en person som får ha det övergripande ansvaret 
gällande resurser och liknande. Sedan finns ett antal andra personer som får agera 
experter i projekt, i flera fall benämns dessa som chief engineers och är till exempel 
erfarna konstruktörer. Inom LPD finns begreppet chief engineers för att beskriva 
erfarna ingenjörer som agerar mentorer åt de yngre ingenjörerna och som även är 
delaktiga i produktutvecklingen aktivt. Hos företagen i studien är dessa personer 
experter som har som ansvar att se till att dellösningarna fungerar med varandra 
mellan avdelningar, dessa personer tar de tekniska besluten och det sker ibland med 
projektledarens samverkan. 
 
Baserat på intervjuerna som gjordes bör ett tillägg göras i modellen efter litteratur-
studien. Flera av intervjupersonerna lyfte fram ledarskap som en avgörande faktor i 
produktutvecklingsarbete med LPD och SBCE. För att produktutvecklare ska ha utrymmet 
som krävs för att effektivt utnyttja principerna i SBCE så krävs det att företagsledningen 
är helt inställda på att arbeta på samma sätt. Det kan krävas ett visst tålamod och extra 
resurser då SBCE implementeras, men då arbetssättet blir en vana så kommer det leda 
till resultat. Om ledningen då fortfarande har en mer point-based-inriktad inställning så 
uppstår en krock mellan de olika tankesätten och det är troligt att SBCE uppfattas som 
dyrt och komplicerat. 
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8 Slutsats 

Baserat på resultatet och analysen så är slutsatsen att produktutveckling med SBCE sker 
på liknande sätt som beskrivs i litteraturen som behandlar arbetssättet. När det gäller 
SBD så är en bred lösningsrymd och kunskapsbaserade bortval själva grunderna för hur 
koncept tas fram och efter hand sållas ut.  
 
Att dokumentera och bygga upp förrådet av kunskap inom företaget är en del av den 
grund inom LPD som syftar till lärande och ständig förbättring. Med mer expertis hos 
produktutvecklare uppnås ett mer självgående produktutvecklingsarbete. Om kunskapen 
kombineras med SBD så är det mycket troligt att fler och mer innovativa produkter uppnås.  
 
En tekniskt kunnig projektledning var något som tidigt identifierades som en viktig del i 
LPD, men även i SBCE som en av hörnstenarna i LPD. Att tillsätta en projektledare för 
att hantera resurser och projektplanering utan någon egentlig erfarenhet av företagets 
produkter kan innebära en viss risk. Om projektledaren i fråga istället har en erfarenhet 
av produkterna och tekniken som används på företaget så kan de tekniska besluten tas 
snabbare och med mer säkerhet. Ett alternativ är att göra som flera företag i studien, 
tillsätta experter som tar besluten med tillsammans med projektledaren. 
 
Slutligen behövde ett tillägg göras till listan som visar resultatet från litteraturstudien 
där även en extra rubrik läggas till. Den får benämningen “Investera i rätt ledarskap” 
och syftar till att företag som vill implementera LPD och SBCE måste se till så att alla 
nivåer i företaget har rätt inställning till arbetssättet. Hälften av de anställda kan inte 
jobba enligt LPD om den andra hälften är fast i det traditionella arbetssättet. 
Förändringen bör ske uppifrån ledningen ner till produktutvecklare på “golvet”.  
 
Det är skillnad mellan att investera i rätt ledarskap och att ha en tekniskt kunnig 
projektledning. Rätt ledarskap bör finnas på alla nivåer från högsta chef ner till 
produktutvecklare. Att ha en tekniskt kunnig projektledning handlar snarare om den 
tekniska kompetensen snarare än förståelsen för SBCE som arbetssätt, även om det 
sistnämnda också är en viktig del för att SBCE ska fungera inom produktutveckling. 
 
Tabell 5 indikerar att tvärfunktionella arbetsgrupper verkar vara självklart på företag 
medan aktivt arbete med en bred lösningsrymd inte verkar lika vanligt. Möjligtvis beror 
det på att det i Sverige pågått arbete med tvärfunktionella arbetsgrupper i tidigare 
arbetssätt medan den breda lösningsrymden är något som är mer specifikt för SBCE. 
Rekommendationen vid implementation av arbete med en bred lösningsrymd skulle 
vara förståelse för att det inledningsvis kan krävas mer resurser i form av tid och 
pengar men att det på längre sikt kommer leda till effektivare produktutveckling.  
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9 Diskussion 

I efterhand hade det varit mycket intressant med en fördjupning i funktionen och den 
praktiska användningen av trade off-kurvor. Trade off-kurvor är ett verktyg som används 
som hjälp vid konceptutvecklingen för att optimera produkter genom att jämföra exempelvis 
effekt och storlek på en motor för att på så sätt identifiera var den optimala kombinationen 
mellan de båda finns. 
 
En övergripande faktor som framkom i studien är relaterad till Kennedys (2003) modell 
angående knowledge based engineering där SBCE är en av fyra komponenter som leder 
till ökat kundvärde i produktutvecklingsprocessen. I diskussionen om en implementation 
av SBCE som arbetssätt så är det relevant att beröra frågan om hur praktiskt tillämpbart 
SBCE är fristående utan LPD-principer i företagets produktutveckling. Det hade varit 
intressant att veta hur en implementering av SBCE utan att först implementera Lean 
skulle se ut, om det ens är möjligt. 
 
En aspekt som haft påverkan på resultatet i studien var valet av företag i studien. Den 
gemensamma nämnaren för de fem företagen var att produktutveckling och tillverkning 
sker på samma plats. Det ansågs vara en grundförutsättning för kommunikationen mellan 
olika avdelningar att de befinner sig på samma fysiska plats. En reflektion som resultat 
av valet är att det skulle vara intressant att se en studie om hur ett SBCE-inriktat arbete 
skulle kunna ske mellan avdelningar som befinner sig på olika platser. Frågan är hur 
resultatet hade blivit med ett mer fokuserat urval av företag med fokus på företag i 
samma storlek, bransch eller andra gemensamma nämnare.  
 
Om studien hade varit inriktad på att se hur vanligt förekommande delar av SBCE är 
bland företag hade en annan typ av metodik troligtvis krävts. Insamlingen av empiri 
hade varit mer styrd och mindre ingående med exempelvis statistisk analys som följd. 
Det hade dock krävts en större studie med fler företag för att nå ett resultat som speglar 
den mer generella bilden av Set-based concurrent engineering hos svenska företag. 
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