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Sammanfattning 
Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker 
som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och 
problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. Under detta 
examensarbete studerades tre svenska företags riskhanteringsprocess genom intervjuer av 
projektledare på företagen. Detta examensarbete redogör också för aktuell forskning inom 
riskhantering men fokuserar även på organisatoriskt lärande och vikten av kundkrav, kopplat 
till risker i produktutvecklingsprojekt. Målet med arbetet var att föreslå olika förbättrings- och 
implementeringsmöjligheter för företag i deras riskhanteringsarbete med avseende på deras 
befintliga produktutvecklingsprocess. Det som framkommit under denna studie tyder på att en 
stor förståelse av kundkrav, kombinerat med en tydlig projektstruktur och arbete med 
organisatoriskt lärande, kan användas för att identifiera och minimera risker i produkt-
utvecklingsprojekt. När kundkrav är uttryckt i mätbara variabler kan dessa kommuniceras så 
att alla inblandade har samma förväntningar på projektet vilket då leder till en minskad 
osäkerhet och färre risker. Studien tyder på att det finns många krav som är svåra att definiera, 
men när organisationen arbetar aktivt för att bevara och sprida definitioner av kundkrav som 
de stött på i tidigare projekt kan missuppfattningar minska och tidsbesparingar göras. Genom 
att ha en tydlig struktur och projektprocess är det också möjligt att implementera lärdomar i 
organisationen, där företag kan använda befintliga system och avstämningsmöten för att bevara 
och sprida kunskap. 
 
  



 IV 

Abstract 
Product development is a generally risky business with great investments and numerous things 
that can go wrong during the projects. By defining risks and problem areas early in the projects, 
the occurrence of problems can be avoided. During this bachelor thesis the risk handling process 
of three Swedish companies were studied by interviewing project managers working there. This 
report also accounts for current research within risk management, as well as organizational 
learning and the importance of customer demands, in relation to risks in product development 
projects. The aim for this bachelor thesis was to give suggestions on how companies can improve 
their risk handling in regards to their existing product development process. This study 
indicates that a great understanding of customer demands, combined with a clear project 
structure and organizational learning, can be used to identify and minimize risks in product 
development projects. When the customer demands are expressed using metric variables they 
can also be communicated to the team so that everyone involved have the same expectations on 
the project, which leads to reduced uncertainties and fewer risks. The study indicates that many 
demands are difficult to define, but when the organization actively works to preserve and 
distribute definitions of customer demands that they have previously encountered, it leads to 
fewer misconceptions and helps reduce project delays. By using a clear structure and project 
process it is also possible to implement lessons learned into the organization, using existing 
systems and scheduled meetings as a way to preserve and distribute knowledge.  
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1 Inledning 
Att ta fram nya produkter är ofta både kostsamt och tidskrävande. De ska inte bara vara billiga, 
hållbara och miljövänliga, de måste också uppfylla många olika användares specifika behov och 
kunna konkurrera ut befintliga lösningar. Under alla produktutvecklingsprocesser finns det 
risker att ta hänsyn till och när det arbetet brister kan konsekvenserna som uppstår i vissa fall 
bli förödande. Detta arbete ämnar att undersöka hur olika företag arbetar med att identifiera 
risker i sina projekt samt ge förslag på olika förbättringsmöjligheter. 

1.1 Bakgrund 
Under produktutvecklingsprocessen kan många saker gå fel och kostnader för korrigeringar och 
oförutsedda händelser kan bli så höga att produkterna aldrig kommer att kunna gå i produktion 
och nå marknaden. För att säkerställa att den investering som görs också kommer att kunna 
generera vinst är det viktigt att så tidigt som möjligt utvärdera eventuella risker som kan uppstå. 
Tidig riskidentifiering innebär ofta också lägre kostnader. I början av en produkt-
utvecklingsprocess, när arbetet fortfarande är mestadels teoretiskt, är insatserna ofta små och 
problem lättare att korrigera. Ju längre fram i processen som problem uppstår, desto svårare 
och kostsammare blir de att åtgärda. I vissa fall kan oförutsedda händelser ge så stora 
konsekvenser att hela projekt slopas. Om problem uppstår i de tidiga faserna är investeringen 
inte lika hög som efter månader av personalkostnader och inköp av material och verktyg. Det är 
därför mycket viktigt att så tidigt som möjligt kunna förutspå och analysera eventuella risker 
och problemområden.  
 
Med risker avses i denna rapport alla de oförutsedda problem som kan uppstå under produkt-
utvecklingsprocessen och som kan leda till exempelvis ökade kostnader, tidsfördröjningar eller 
bristande kvalitet. Exempel kan vara att projekten tar längre tid än beräknat, då inte alla kritiska 
moment varit medräknade ifrån början, eller att slutanvändaren inte är nöjd med produkten och 
att dennes behov inte utretts tillräckligt eller bortprioriterats under processen.  

1.2 Syfte och delmål 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka produktutvecklingsprocessen hos olika 
industriföretag, med avseende främst på riskhantering. Målet var att förbättra strukturen så att 
eventuella risker kunde upptäckas tidigt i processen och på så sätt också underlätta i en 
minimering av riskernas effekt på projekt och produkt. Arbetet ämnade att resultera i förslag på 
metoder och arbetssätt som bidrar till en ökad riskförståelse i produktutvecklingsprocessen och 
som minskar uppkomsten av risker i projekt. 

1.3 Samarbetspartners 
Under detta arbete skedde ett nära samarbete med tre olika företag som arbetade med 
produktutveckling. Målet var att genom intervjuer dra lärdomar ifrån deras erfarenheter kring 
riskanalys och riskhantering i produktutvecklingsprojekt. I följande avsnitt beskrivs företagen 
och deras verksamhetsområde kortfattat. 

1.3.1 Husqvarna Group AB 
Husqvarna Group är ett internationellt företag som har sin bas i Huskvarna, strax utanför 
Jönköping. De har fyra olika divisioner; Husqvarna, Gardena, Consumer brands och 
Construction. Husqvarna är inriktat mot produkter för skog och trädgård som exempelvis 
handhållna motorsågar och robotgräsklippare. Gardena är inriktat mot bevattningslösningar för 
små och stora trädgårdar. Consumer brands fokuserar på de övriga varumärkena, så som 
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exempelvis McCulloch, Poulan Pro och Flymo. Construction fokuserar på maskiner och verktyg 
för konstruktion och stenindustrin. 

1.3.2 Toyota Material Handling 
Toyota material handling utvecklar truckar och materialhanteringsutrustning och har en fabrik 
i Mjölby, som är en av deras största produktionsenheter. I Mjölby utvecklas och produceras 
bland annat lyftvagnar, motorlyftvagnar, staplare och skjutstativtruckar. De har tre olika 
divisioner: Powered trucks, Hand trucks och Distribution parts and products. 

1.3.3 Veprox 
Veprox är ett teknikkonsultföretag inom bland annat produktutveckling med bas i Göteborg. De 
arbetar främst inom följande fem affärsområden: Industri, Energi & Process, IT, Olja & Gas, 
Medicinteknik och Elnät. De erbjuder bland annat tjänster som projektledning, konstruktion, 
beräkning och simulering. 

1.4 Frågeställningar och problem 
Då det generellt är lättare att analysera händelser i det förflutna än att sia om framtiden är det 
ofta problematiskt att på förhand till fullo identifiera alla problemområden i ett projekt. Genom 
att använda sig av väl beprövade metoder och ett strukturerat tillvägagångssätt kan företag ofta 
minimera oväntade överraskningar och problem. Ett sådant arbetssätt minskar möjligheten att 
oväntade händelser utgör risker för projektets utveckling och framgång. Genom att så tidigt som 
möjligt i tidsplanen analysera vad som kan gå fel, och vilka konsekvenser det kan ge upphov till, 
är det möjligt att avstyra och minimera många sådana risker. I de fall där riskerna är många och 
konsekvenserna stora kan en sådan typ av riskanalys hjälpa företag att slopa projekt som skulle 
bli allt för kostsamma eller fruktlösa. 
 
För att få större insikt i problematiken kring riskhantering utfördes en förintervju med PMO-
chefen på Husqvarna Group. PMO står för project management office och är en avdelning som 
fokuserar på projektledning för de olika avdelningarna i företaget. Under förintervjun framkom 
att ett problem kring riskhantering är att vid varje beslut som tas i projektet kan nya risker 
uppkomma, som även kan vara svåra att förutse. Företaget uttryckte också en önskan om 
förbättringsförslag inom så kallade lessons-learned aktiviteter, alltså det arbetet som sker inom 
organisationen med att bevara viktiga lärdomar och implementera dem i arbetssättet. Ett av de 
största problemen som Husqvarna uttryckte gällande denna typ av organisatoriskt lärande var 
just att ta tillvara på de lärdomar som uppkommer under projektets gång, snarare än att samla 
dem till en slututvärdering eller liknande.  
 
För att kunna skapa förbättringsförslag för produktutvecklingsprocessen och riskhantering 
behövde följande tre frågeställningar besvaras: 
 

1. Vilka är de viktigaste faktorerna inom riskhantering och vilka konsekvenser kan uppstå om 

riskhanteringen utförs på ett icke tillfredsställande sätt? 

2. Hur arbetar industriföretag med riskhantering idag och hur har deras arbete utvecklats under 

åren? 

3. Hur kan arbetet med riskhantering förbättras? 

Befintlig forskning tyder på ett samband mellan struktur och tolkning av kundkrav som en stor 
upphovskälla till risker i produktutvecklingsprojekt. Det finns även många tankar om att en 
tydligt strukturerad process leder till minskade risker. Organisatoriskt lärande kan då ses som 
en länk mellan dessa aspekter i produktutvecklingsprocessen, varpå detta arbete i stort 
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fokuserar på just kundkrav, struktur och organisatoriskt lärande för företag som arbetar med 
produktutveckling. 

1.5 Övergripande metodik 
Det var viktigt att först undersöka problematiken kring riskhantering och vilka vedertagna 
metoder som fanns för att identifiera och minimera risker i projekt. Arbetet startade därför med 
en litteraturstudie av aktuell litteratur inom projektledning och produktutveckling samt 
forskning och vetenskapliga artiklar inom området. För att kunna utvärdera hur olika företag 
arbetade med riskhantering i produktutvecklingsprojekt var det viktigt att fokusera på just 
företagens upplevda problematik och faktiska arbetssätt. Litteraturstudien följdes av 
användarstudier i form av intervjuer med projektledare på olika industriföretag. Mycket fokus 
lades på utformningen av intervjufrågorna, för att få så bra grunddata som möjligt. De utförda 
intervjuerna dokumenterades (ljudinspelning och anteckningar) och analyserades för att hitta 
gemensamma problemområden och skillnader. 
 
Resultatet från intervjuerna och litteraturstudien sammanställdes sedan till ett antal olika 
förbättringsförslag för att illustrera lösningar på problematiken i processen kring riskhantering. 
För att utvärdera och validera förslagen presenterades dessa för de projektledare som ingått i 
studien, för att de skulle ha möjlighet att kunna ge feedback och förslag till eventuella 
korrigeringar.  
 
Figur 1 beskriver en övergripande projektplan för examensarbetet som illustrerar processflödet 
och viktiga delar av arbetet. 
  

 
Figur 1. Övergripande projektplan över examensarbetet. 
 
Inom produktutveckling finns det en mängd tankar kring hur användarens krav kan komma att 
påverka projekt och produkten som ska utvecklas. Många författare inom området betonar 
också vikten av att förstå användaren för att skapa en lyckad produkt, varpå risker kopplat till 
användare och deras krav på produkten valdes som något att undersöka ytterligare. Fokus under 
arbetet var därför följande fyra delområden: Risker och riskhantering i projekt, organisatoriskt 
lärande, struktur och tidsplanering samt användarcentrerad design. Under arbetets gång 
utvecklades litteraturstudien, baserat på de intervjuer som utförts och den feedback som 
uppkommit ifrån samtal med respondenterna.   
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1.6 Innehåll och begränsningar 
Målet med examensarbetet var att identifiera processen kring riskidentifiering och 
riskminimering i produktutvecklingsprojekt för att föreslå metoder och förbättringar för det 
existerande arbetet. Detta arbete syftade dock inte till att forska djupare kring problemlösning 
av de uppkomna riskerna i olika projekt, utan istället fokusera på de processer som ledde till att 
problemen uppkom samt vilka konsekvenser det gav. Målet var heller inte att försöka förbättra 
individuella problem som kunde uppkomma, utan istället identifiera varför de gjort det och hur 
detta kunde ha förhindrats genom att ändra arbetsmetoder i projekten.  
 
I detta arbete ingick heller inte att testa förbättringsförslagen (för ändrade arbetsmetoder) på 
de olika företagen, i reella projekt, då det skulle vara mycket tidskrävande. Testning lämnades 
därför som vidareutveckling. Detta arbete inkluderade heller inte fördjupning inom andra 
metoder som traditionellt används för produktutveckling.  
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2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie utfördes för att identifiera vedertagna metoder gällande riskidentifiering och 
riskminimering. Fokus under denna studie var fyra delområden; Risker i produktutvecklings-
projekt, organisatoriskt lärande, tidsplanering och användarcentrerad design. I avsnitten som 
följer redogörs för olika metoder, deras tillämpningar och generell problematik gällande 
riskhantering under produktutvecklingsprocessen. 

2.1 Risker i produktutvecklingsprojekt 
Med risker i projekt avses alla de oförutsedda problem som kan uppstå under produkt-
utvecklingsprocessen. För att identifiera och minska dessa risker finns det en mängd vedertagna 
metoder, så som exempelvis riskanalys och identifiering av kritiska moment. Detta avsnitt 
beskriver generell teori kring riskhantering i projekt, främst med avseende på produkt-
utveckling. 

2.1.1 Risker och konsekvenser 
Risker är en betydande och oundviklig del av livet, där alla handlingar och beslut leder till 
potentiella risker (MacCrimmon & Wehrung (1988). Utveckling av nya produkter löper en 
särskilt stor risk att misslyckas och produktutveckling ses ofta som en mycket riskfylld bransch 
(Tong, 2003). Baxter (1995) förklarar att endast 1 av 3 utvecklade produkter kommer att 
generera någon vinst och ser då innovation som både riskfyllt och komplext. Många företag 
arbetar heller inte preventivt med riskhantering utan fokuserar på att åtgärda problem som 
uppstår längs vägen, vilket lätt medför bland annat ökade kostnader (Tong, 2003). När 
oförutsedda problem uppstår i projekt påverkas generellt både tidsschema och budget. Ju längre 
projekten fortskrider, desto större är generellt insatserna med ökade arbetstimmar och 
investeringar i form av exempelvis verktyg, maskiner och materialinköp. Tong (2003) menar att 
det är viktigt att förvänta sig risker under produktutvecklingsprocessen, för att kunna förebygga 
och åtgärda dem. Ulrich och Eppinger (2008) särskiljer på projektspecifika risker och generella 
marknadsrisker. De betonar också vikten av att försöka förutspå och uppskatta hur stora 
kassaflödesosäkerheter som kan uppstå under projekt.  
 
I en studie av Millson och Wilemon (2008) undersöktes bland annat hur risker uppfattas under 
produktutvecklingsprocessen hos olika företag. De fann att det var mycket svårt att förutspå 
(och kontrollera) utvecklingen av nya produkter som drivs med ett innovativt och teknologiskt 
fokus. Även Ulrich och Eppinger (2008) menar att utveckling av tekniska produkter kan 
innebära stora risker, som behöver identifieras så tidigt som möjligt i processen. Millson och 
Wilemon (2008) beskriver att risker inom produktutveckling är mångfasetterade och kan 
uppfattats på olika sätt, beroende på vem som analyserar dem. Dock betonar de att tre viktiga 
faktorer (brist på kontroll, informationsglapp och tidsbrist) tycks påverka hur risker uppfattas 
överlag, något som även beskrivs av MacCrimmon och Wehrung (1988). Vidare förklarar Millson 
och Wilemon (2008) att risker kan graderas med hänsyn till sex olika dimensioner, nämligen 
ekonomi, prestation, tid, källor samt sociala- och fysiska aspekter. De tre olika faktorerna kan 
graderas utefter dessa sex dimensioner. Det kan exempelvis finnas informationsglapp i ett 
projekt rörande ekonomi och prestation, medan övriga fyra dimensioner är kända. Ett annat 
exempel är att det i projektet visat sig svårt att till fullo kontrollera leverantörer (källor) och 
sociala aspekter, medan den ekonomiska situationen är stabil och kontrollerad. 
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Millson och Wilemon (2008) beskriver också att risker kan definieras med hänsyn till möjlig 
förlust (loss). Även MacCrimmon och Wehrung (1988) menar att risker kan bestämmas utifrån 
hur stor förlust eller skada som kan uppstå, hur troligt det är att situationen uppstår och hur 
utsatt något är för eventuell förlust eller skada. Den typen av synsätt ligger till grund för den 
riskanalys som många företag använder sig av idag och som beskrivs mer ingående i kapitel 
2.1.4.  MacCrimmon och Wehrung (1988) förklarar vidare att människor agerar på ett av två 
olika sätt i riskfyllda situationer: aktivt eller passivt. Personer kan aktivt arbeta för att antingen 
minska storleken på konsekvenserna som kan uppstå, minska troligheten att problemet uppstår 
eller minska utsattheten när problemet har uppstått. Personer kan också agera passivt, genom 
att välja på de alternativ som presenterats, snarare än att söka förändra möjligheterna. 
MacCrimmon och Wehrung (1988) poängterar då att människor ofta tenderar att agera passivt 
i riskfyllda situationer, men att det kan skilja sig mellan olika individer. 
 
Exempel på olika risker kan vara tekniska defekter i produkten, resursfördelning i projekten så 
väl som problem på den tilltänkta marknaden. Keizer, Vos och Halman (2005) förklarar att det 
finns en stor mängd olika risker i projekt och nämner att exempelvis tillverknings- och 
produktionsteknik, produktfamiljer och varumärke samt leverantörer är aspekter som också är 
relevanta under projektens gång. De förtydligar i sin artikel att det är svårt att förutspå risker 
och att den största utmaningen ligger i att arbeta på ett sådant sätt att människor blir 
uppmuntrade att identifiera risker. Keizer, Vos och Halman (2005) menar att det är av stor vikt 
att använda sig av en formell struktur för riskhantering, då oddsen att missa avgörande risker 
ökar om en mer informell riskhanteringsprocess följs. 

2.1.2 Riskhantering 
Baxter (1995) ser riskhantering som nyckeln till framgångsrik innovation och understryker att 
det endast är en liten del av alla nya produktidéer som faktiskt tillverkas och en ännu mindre 
del som blir lönsamma investeringar. Baxter (1995) menar att den största aspekten gällande 
riskhantering är hur väl produkten uppfyller satta mål, med avseende på exempelvis kostnad, 
kvalitet och kundkrav. Det senare skedet av produktutvecklingsprocessen (tillverknings- och 
produktionsfas) innebär ofta stora ekonomiska investeringar. Om produkten i tillverknings- 
eller produktionsfasen inte uppfyller kraven, eller på något sätt behöver korrigeras, kan det 
innebära stora konsekvenser för företaget (Baxter, 1995). Utöver direkta ekonomiska påföljder 
kan produkt- eller kvalitetsproblem och förseningar av leveranser skada företagets rykte, vilket 
senare kan leda till än större ekonomiska påföljder. 
 
Tonnquist (2010) beskriver riskhantering i projekt som en kombination av fyra olika delar; 
Riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande, vilka beskrivs mer 
ingående i kapitel 2.1.3. Tong (2003) beskriver istället riskhanteringsprocessen i fem steg: 
Identifiera risker för projektet, analysera dem, kartlägg och prioritera riskerna, planera åtgärder 
och bevaka riskernas utveckling under projektets gång. Tong (2003) och Tonnquist (2010) 
synsätt på riskhantering är mycket snarlik och handlar i princip om att göra sig medveten om 
vilka risker som kan uppstå, förhindra dem i den mån det är möjligt, förbereda sig inför det 
värsta och hålla koll på hur riskerna i realiteten påverkar projektet. 
 
Kutsch och Hall (2010) klargör att i projekt som arbetar aktivt med riskhantering finns det 
fokusområden och områden som anses mindre relevanta och som mer eller mindre exkluderas 
ur risksynpunkt. Deras studie fokuserades på att utreda varför vissa (kända) riskaspekter 
exkluderades. Kutsch och Hall (2010) drar slutsatsen att många projektledare tenderar att 
förbise ”mjuka risker” så som exempelvis mänskliga faktorer och istället fokusera ”hårda risker” 
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så som tekniska problem, även om de inte utgör en lika stor risk för projektet. Det ansågs vara 
lättare att identifiera de ”hårda riskerna” då de typiskt var mer väldefinierade och där lösningen 
kunde utvärderas ur ett svartvitt, rätt/fel-perspektiv. Kutsch och Hall (2010) menar att de 
”mjuka riskerna” ofta är relaterade till varandra i en stor oreda och därför blir bortsållade av 
projektledarna. Detta, beskriver Kutsch och Hall (2010), skulle kunna åtgärdas genom att bryta 
ner riskerna i mer definierbara problemområden. Vidare betonar Kutsch och Hall (2010) att de 
risker som berörde en tredje part ofta bedömdes vara av större vikt, även om de i vissa fall hade 
färre eller mindre konsekvenser för själva projektet än de risker som exkluderades. 
Produktproblem som påverkade (eller uppstod hos) kunden sågs då generellt som mer 
avgörande för produktens framgång och för upprätthållandet av företagets goda rykte. 

2.1.3 Riskidentifiering, -värdering och -åtgärdsplanering 
Tonnquist (2010) beskriver riskidentifiering som ett sätt att identifiera olika händelser som kan 
orsaka problem i projektet, där en så kallad SWOT-analys (se kapitel 2.1.4) kan användas som 
ett verktyg för att tydliggöra problemområden tidigt i projektet. Dessa händelser kan delas in i 
olika kategorier, så som exempelvis kvalitetsrisker, projektledningsrisker, organisatoriska 
risker och externa risker och bör vara väldefinierade och spegla det aktuella området. Tonnquist 
(2010) förtydligar också att de flesta av dessa risker kan minimeras med en bra och tydlig 
projektplanering, där företagets styrkor tas i beaktning. Kvarvarande risker bör sammanställas 
i en riskhändelselista, där ytterligare risker, som uppstår under projektets gång även noteras. 
 
Riskvärdering är ett sätt att mäta och analysera de olika riskerna så att dessa får ett mätbart 
riskvärde. Tonnquist (2010) beskriver denna metod som Miniriskmetoden och Maxirisk-
metoden, vilken också liknar den metod som många företag använder sig av (se kapitel 2.1.5 för 
mer detaljerad beskrivning av metoderna). Målet med metoden är att avgöra vilken påverkan 
en risk har på projektet och hur troligt det är att detta inträffar (Tonnquist, 2010).  
 
För att vara förberedd inför eventuella riskhändelser kan det vara bra att skapa en Riskåtgärds-
planering. Tonnquist (2010) beskriver en sådan handlingsplan som ett sätt att gradera i vilken 
ordning olika risker bör åtgärdas. Denna gradering kan då göras med exempelvis grupperingar 
eller nivåer, där det är specificerat prioriteringsordning för åtgärder. Målet med en sådan 
handlingsplan är att se till att projektet inte fallerar även om dessa risker uppstår och att 
prioritera de risker med störst konsekvenser högst. Vidare ger Tonnquist (2010) fyra 
tillvägagångssätt för att hantera de risker som identifierats; undvika, förflytta, minska och 
acceptera. Men påpekar också att alla eventuella åtgärder innebär en kostnad för projektet, 
varpå det är viktigt att avsätta ekonomiska medel till detta. 

2.1.4 SWOT-analys 
En så kallad SWOT-analys är en metod för att avgöra och kartlägga styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot, gällande exempelvis projekt eller produkter. Denna metod beskrivs bland 
annat av Tonnquist (2010) och Jack (2013) och används ofta som ett viktigt steg i början av 
projekt. Metoden har som syfte att tydliggöra de problem och brister, så väl som de fördelar som 
finns gällande exempelvis ett företag. Tonnquist (2010) beskriver att SWOT-analyser kan 
användas för att utvärdera företagets möjligheter att genomföra ett projekt, för att belysa starka 
och svaga punkter. Tonnquist (2010) menar att de svaga punkter som identifierats bör matchas 
mot styrkor, för att undvika att detta blir ett riskområde i projektet. Baxter (1995) betonar att 
det är viktigt att vara realistisk och ärlig under analysen, med ett bredd perspektiv, för att 
komma fram till reell problematik.  
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2.1.5 Kvalitativ riskbedömning 
En riskanalys är en typ av matris som också beskriver en möjlig riskåtgärd och har som syfte att 
ge mätbara värden till olika riskers påverkan för projektet (eller produkten) i fråga. Tonnquist 
(2010) beskriver denna metod på två olika sätt; miniriskmetoden, som är en snabbare version 
med mindre variabler och maxiriskmetoden, som är mer utförlig. I båda metoderna rankas 
riskerna med sannolikhet att de inträffar och konsekvens i det fall att detta sker. Även Ulrich och 
Eppinger (2008) beskriver en liknande process, som de kallar för riskplan, där risker, risknivåer 
och minimeringsåtgärder specificeras. Andra liknande metoder för riskanalys beskrivs även av 
bland annat Wright (1998) och Jack (2013). En vanlig metod för analys och värdering av risker 
är probability impact assessment (vilket i detta arbete benämns som P*I-metoden) och som ger 
de olika riskerna ett mätbart riskvärde. Om det är troligt att en risk inträffar får den ett högt P-
värde och om konsekvensen av att risken inträffar är stor får den ett högt I-värde (Tonnquist, 
2010). Skalan mäts i 1-5, där 5 innebär stor konsekvens eller hög sannolikhet. De risker som får 
det högsta värdet är då enligt denna metod, de som bör vara fokus på att åtgärda (se Tabell 1). 
Ofta beskrivs riskåtgärden med beskrivande text och en ansvarig person utses för varje risk. 
 
Tabell 1. Exempel på en riskanalys för produktutveckling där risker rangordnas utefter olika 
kriterier, så som exempelvis sannolikhet (probability) och inverkan (impact). 

Rang-
ordning 

Riskhändelse 
Kostnad 

(miljoner 
SEK) 

Sannolikhet Inverkan 

1 Försening av projektet 7,8 5 5 

2 
Produkten uppfyller inte specifikationer 
och krav 

2,3 2 5 

3 Detaljens limfog släpper 0,9 2 5 

4 
Minskad efterfrågan på marknaden på 
grund av konkurrerande produktrelease 

1,2 5 5 

5 Korrosionsproblem på exponerad detalj  0,8 3 5 

6 
Överhettning på grund av igentäppt 
luftfilter 

1,1 2 4 

 
Fletcher (2005) har publicerat en artikel kring kvalitativ riskbedömning (qualitative risk 
assessment) gällande prioritering av problem. Där beskrivs att alla ledningsbeslut grundas på 
någon form av riskbedömning. Typiskt innehåller en sådan bedömning beskrivning av vad som 
ska hanteras och tankar om hur stort fokus som ska ligga på resultatuppfyllande och minimering 
av oönskade händelser. Det finns många väl vedertagna metoder för riskhantering, men Fletcher 
(2005) påpekar att den processen ofta är underförstådd och inte tydligt definierad. Fletcher 
(2005) hävdar att det blir allt viktigare med en tydlig struktur för att säkerställa en hög nivå på 
riskhantering och då även underlätta för andra strukturer, så som exempelvis tillämpning av 
principer för hållbar utveckling. Ett av diagrammen som skapades i Fletchers (2005) studie kan 
ses i Figur 2 och beskriver hur olika fisksorter påverkas av fiskeindustrin samt hur hög risk de 
löper för överfiske. 
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Figur 2. Kvalitativ riskbedömning enligt Fletcher (2005), där de svarta staplarna 
representerar den avsedda fisksorten och de vita representerar  övriga fisksorter.  

Den kvalitativa riskbedömningen, för studien, skedde i flera steg och inleddes med workshops 
för att identifiera problemområden och bedöma risknivåer. På dessa workshops medverkade 
personer med stor insikt i området, så som exempelvis tekniska experter och representanter för 
ledningen. Fletcher (2005) förklarar vidare att olika problemområden noterades i form av ett 
komponentträd, men betonar att ingen inbördes bedömning utfördes i det första skedet. På 
kommande workshops skedde utvärdering och kategorisering av riskerna, som ledde fram till 
utförliga riskbedömningsrapporter. Fletcher (2005) menar att det är viktigt att vara säker på 
vilka intressenters mål som bedöms för att kunna göra en kvalitativ riskbedömning. Alltså att 
veta vilka aspekter och grupper som ska spela störst roll. Är det exempelvis ledningen, kunden, 
leverantörer, marknaden eller politiker som är intressenterna och vem väger i sådana fall 
tyngst? Fletcher (2005) fann att en kvalitativ riskbedömning var ett bra verktyg för en mer 
strukturerad riskhantering och gav möjlighet att identifiera och prioritera problemområden. 
Detta med hänsyn till metodens enkla utförande, där alla problem kan bedömas (oavsett storlek) 
även om det finns minimalt med bakgrundsdata tillgängligt.  

2.1.6 Certifiering enligt PMI 
För att öka sina konkurrensfördelar väljer många företag och projektledare att utbilda sig inom 
projekt- och riskhantering. Project Management Institute Sweden Chapter (PMI, 2016) är en 
organisation som jobbar för att öka kunskap för personer som arbetar med projektledning. De 
är en icke vinstdrivande organisation som erbjuder möjlighet till kompetensutveckling. Via PMI 
finns det också möjlighet för företag att certifiera sig inom exempelvis projektledning och 
riskhantering. Den typen av certifikat kan då ge företag och deras projektledare en form av 
kvalitetsstämpel som kan vara av vikt för deras arbete. Under detta arbete hänvisade flera av 
projektledarna (som intervjuades) till de principer som tillämpas av PMI, gällande riskhantering 
och projektstyrning. 

2.1.7 Sammanfattning av viktiga aspekter kring risker och riskhantering 
Produktutveckling är generellt en riskfylld aktivitet som ofta leder till ökade kostnader och 
tidsfördröjningar. Speciellt svårt är det att förutspå risker kring tekniska innovationer, då 
tekniken är ny och obeprövad. De allra flesta är överens om att en tydlig struktur är nyckeln till 
att upptäcka risker i tid, så att dessa kan åtgärdas eller på annat sätt hanteras.  
Då kostnader och investeringar ökar i takt med projektens framfart är det viktigt att risker 
upptäcks så tidigt som möjligt i processen och där kan riskbedömningar av olika slag vara till 
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hjälp. För att kunna hantera riskerna korrekt behöver de också vara väl definierade. Många 
upplever att de mänskliga riskerna är svårare att förutspå och hantera, men även de risker som 
är odefinierade eller icke uttalade. Det kan även vara en bra idé att analysera den egna 
organisationens styrkor och svagheter, för att förhindra onödiga risker längre fram i projektet. 

2.2 Att skapa och bevara kunskap inom organisationer 
Följande avsnitt redogör för teori och metoder kring att bevara och sprida kunskap i 
organisationer och tar bland annat upp aspekter inom Lean och vikten av tydliga strukturer. 

2.2.1 Organisatoriskt lärande 
På samma sätt som människor kan dra lärdomar av erfarenheter och skapa nya minnen är det 
också möjligt för ett företag eller en organisation att bevara kunskap. Organisatoriskt lärande är 
då den process där erfarenheter leder till kunskap inom organisationen och som sedan 
sparas/bevaras på något sätt. Eberhagen (1999) beskriven en teori för organisatoriskt lärande 
i fyra steg; införskaffande av kunskap, kunskapsdistribution, kunskapstolkning och 
organisatoriskt minne.  
 
Det är först när personer i organisationen delar och jämför sina antaganden och tankekartor, 
som lärande uppstår (Eberhagen, 1999). Denna typ av lärande kan ske på olika sätt, men vanligt 
är att korrigering av fakta sker, efter utredning av missförstånd alternativt att strukturella 
förändringar sker på grund av ifrågasättande av existerande arbetssätt. Vidare betonar 
Eberhagen (1999) att till skillnad från individuellt lärande (där problem matchas med lösningar) 
är det essentiellt för organisatoriskt lärande att också kommunicera dessa individuella lärdomar 
så att de blir kända av resterande medlemmar inom organisationen. 
 
Organisatoriskt lärande kan ske på två olika sätt, genom singel- eller dubbel-loopar (Smith, 
2012). För singel-loopar anpassas lärandet till befintliga modeller, normer och rutiner, medan, 
de mer fördelaktiga, dubbel-looparna handlar om att långsamt förändra befintliga tankesätt i 
organisationen. Smith (2012) särskiljer också på tankesätten att lära sig för innovation och att 
vara innovativ för att lära sig, där det förstnämnda tenderar att dränera resurser i 
organisationen och förminskar möjligheter till organisatoriskt lärande.  

2.2.2 Organisatoriskt minne och kunskapsbevarande 
Eberhagen (1999) beskriver att organisatoriskt minne kan användas som ett sätt att skapa och 
besvara frågeställningar. Eberhagen (1999) menar att denna typ av kunskap som sparas i 
organisationer kan bidra till ett ökat synsätt, i de fall då kunskapen är allmänt tillgänglig och 
integrerad i organisationen. Eberhagen (1999) hävdar att det måste finnas någon form av 
minnesstruktur som kan ta tillvara på lärdomar så att problemlösning och eventuella 
konsekvenser bevaras och kan användas för organisationen i stort. Vidare påpekar Eberhagen 
(1999) också att det inte räcker med att bevara denna typ av lärdomar, utan systemet behöver 
också någon form av metod för uppdatering och delning av kunskapen. Detta kan då liknas vid 
tanken om singel- och dubbel-loopar i lärandet. Att på något sätt spara kunskap i en organisation 
kan ses som en singel-loop, medan ett system för uppdatering och delning av kunskap kan ses 
som en dubbel-loop, där organisationens system konstant utvecklas framåt.  
 
För att maximera kunskapsbevarande och de möjligheter som detta ger är det, enligt Smith 
(2012) viktigt att fokusera på dubbel-loopar i organisationen. En typ av sådana loopar illustreras 
i Figur 3, där singel-loopen startar med någon form av aktivitet och slutar med kunskapsintag. 
Genom att gå flera varv i kunskapscykeln kan tidigare erfarenheter leda till sparad kunskap och 
sedan även till kvarvarande förändringar i organisationen. 
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Figur 3. Exempel på hur en kunskapscykel kan se ut gällande organisatoriskt lärande.  

 
Cross och Baird (2000) studerade 22 olika projekt, där det ingick tillverkande företag och 
utveckling av nya produkter. De ställde frågor rörande lärdomar ifrån projekten, men 
fokuserade även på hur kunskapen spred sig genom organisationen. Cross och Baird (2000) 
redogör att studierna visade på att organisationer kunde tillvarata information och kunskap på 
ett antal olika sätt. Gällande minne i organisationen, kunde information sparas, inte bara på 
databaser och i arkiv, men även i de anställda och deras interaktion. Utöver dessa aspekter var 
även en viktig del i organisationers minne den arbetsstruktur och de processer som utvecklats 
under åren. Cross och Baird (2000) menar att organisationer kan använda arbetsstrukturen som 
ett sätt att spara och implementera information för att guida under framtida beslutsfattande och 
på så sätt även öka företagets prestation. Vidare beskriver Cross och Baird (2000) att såväl 
uttalad, som dold kunskap är avgörande för organisationens möjlighet till problemlösning. Av 
detta är det rimligt att anta att interaktionen mellan organisationens medlemmar är en 
avgörande faktor i hur väl det organisatoriska lärandet fungerar. 

2.2.3 Lessons learned 
För en lyckad integrering av erhållen kunskap är det viktigt att först identifiera vilka 
erfarenheter som är fördelaktiga att dra lärdomar ifrån (Cross & Baird, 2000). Oftast är det vid 
kritiska punkter i projekten som störst lärdomar finns, men Cross och Baird (2000) menar att 
det troligen är de som är svårast att lära sig av. Problematiken beror till stor del på att pressen 
på organisationens medlemmar är som störst när kritiska situationer uppstår. Den stora pressen 
leder lätt till att de anställda är mer fokuserade på att lösa det aktuella problemet än att lära sig 
viktiga saker inför framtiden. Ett andra steg, för lyckad integrering av kunskap, är att avgöra hur 
erfarenhetens lärdomar kan maximeras och att utföra det på ett strukturerat sätt. Ett praktiskt 
exempel kan vara att personal flyttas till områden med störst potential för införskaffande av 
kunskap (Cross & Baird, 2000). 
 
Nergård och Larsson (2010) menar i sin studie att system för lessons-learned-aktiviteter ökar 
effektiviteten i projekten och bidrar till minskad uppstartstid. Förklaringen till detta beskrivs 
som en effekt av insikt i tidigare uppkommen kunskap i organisationen så att upprepning av 
problem kan undvikas. Hur systemen är uppbyggda verkar vara av mindre vikt, det kan 
exempelvis vara ett datorsystem, fysiska kataloger eller en gemensam anslagstavla där viktiga 
tankar och lärdomar kan bevaras och spridas. Nergård och Larsson (2010) argumenterar för ett 

Aktivitet

Erfarenhet

Tolkning och 
reflektion

Kunskap
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antal viktiga punkter gällande lessons-learned-aktiviteter och kunskapsbevarande inom 
organisationer. Användaren behöver förståelse och kunskap kring systemet som används för 
kunskapsbevarande, likväl som en tilltro till systemets fördelar. Nergård och Larsson (2010) 
påpekar att en av de viktigaste aspekterna kring lessons-learned är att användaren har avsatt 
tid för att använda (och lära sig) systemet. Deras studie visade dock att tidsbrist, stress och 
deadlines i projekt ofta ledde till att användaren inte hade möjlighet att lära sig systemet och 
kunna utnyttja det till fullo. 

2.2.4 Lean gällande organisatoriskt lärande 
Krehbiel, Ryan och Miller (2015) beskriver Lean som metoder och förhållningssätt för konstanta 
förbättringar och minimering av slöseri. Lean kan användas för förbättringsarbete i 
organisationer med avseende på exempelvis kvalitet, produktivitet och kostnader. Grunden i 
Lean är att identifiera och minimera slöseri i olika former (Jack, 2013). Exempel på sådant slöseri 
är onödigt arbete eller onödiga (ej värdeskapande) detaljer på produkten, material- och 
processfördröjningar samt långa transporter av material och/eller komponenter (Jack, 2013). 
 
I den studie som utförts av Krehbiel, Ryan och Miller (2015) var bristande kommunikation en 
av de största svårigheterna för att implementera Lean i organisationen. Detta motverkades 
genom ett antal kommunikationsaktiviteter i form av bland annat nyhetsbrev, informations-
sajter och rapporter inom organisationen. Krehbiel, Ryan och Miller (2015) hävdar också att det 
alltid finns tre tillstånd i alla processer; vad vi tror att det nuvarande tillståndet är, vad det 
nuvarande tillståndet faktiskt är och vad det framtida tillståndet ska införliva. Det är då viktigt 
att till fullo förstå det nuvarande tillståndet, för att kunna åtgärda rotorsaker till problem. 
 
Flumerfelt, Siriban-Manalang och Kahlen (2012) menar att Lean är ett framgångsrikt system för 
bland annat organisatoriskt lärande. De förtydligar att det inom Lean är människorna i 
organisationen som står för själva lärandet och att det är viktigt med ett aktivt och jobbfokuserat 
lärande människor emellan. Flumerfelt, Siriban-Manalang och Kahlen (2012) betonar att 
problem kan uppstå om rotorsaker inte utforskas ordentligt eller om organisationen präglas av 
ett falskt lärande. Om det finns stora påtryckningar på personalen i en organisation att snabbt 
gå vidare till nästa steg kan det ge upphov till ett falskt lärande, där människor pressas framåt 
innan lärandet är komplett. För en person-centrerad organisation kan ett falskt lärande ge 
upphov till stora konsekvenser, i form av bland annat kunskapsbrist. En av grunderna inom Lean 
är Toyotas (2016) filosofi som kallas för ”The Toyota way”. Toyotas grundprinciper och 
värderingar har som syfte att resultera i ständiga förbättringar, med fokus på teamwork, 
effektivitet och utveckling. Inom denna filosofi är det viktigt att individen utvecklas och lär sig, 
för att organisationen i stort ska utvecklas och lära sig. Att ställa frågan varför? minst fem gånger 
i följd är en metod för att hitta rotorsaker till problem (Toyota, 2016). 
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2.2.5 Metoder för bevarande och spridning av kunskap 

Social mjukvara 
Bertoni och Chirumalla (2011) förklarar att ingenjörer numera oftare behöver lösa problem av 
en icke tekniskt definierad bas, än vad de tidigare traditionellt gjort. De nämner ett exempel 
kring ”passagerarvänliga” flygplan, där termen inte är konkret tekniskt specificerad. Bertoni och 
Chirumalla (2011) menar att det tekniska arbetet och beslutsfattandet sker även i ett socialt 
sammanhang, där kollegorna och teamet spelar en allt större roll. Även Cooper, Junginger och 
Lockwood (2011) betonar vikten av att tänka kring, arbeta med och lösa problem tillsammans i 
arbetslaget och hävdar att samarbete, om det utförs korrekt, kan leda till skapande av ny 
kunskap i gruppen. 
 
Det är vanligt att ingenjörer arbetar i stora (ibland otydligt strukturerade) team, vilket leder till 
problematik gällande samarbete och kunskapsdelning (Bertoni & Chirumalla, 2011). Många 
faktorer kan störa teamets möjligheter att arbeta effektivt tillsammans, däribland 
utbildningsbakgrund, språk och kultur. Bertoni och Chirumalla (2011) anser att teamets sociala 
samspel är avgörande för dess effektivitet och att det är viktigt att arbeta aktivt med problem 
som uppstår. Cooper, Junginger och Lockwood (2011) menar att engagemang är nyckeln till att 
skapa ny energi och motivation i arbetslaget. Det är viktigt att hitta en gemenskap och 
teamkänsla i gruppen och att veta vad organisationen som helhet har för mål och värderingar, 
för att skapa en bra fungerande grupp. 
 
Ett sätt att överkomma klyftor i arbetslaget är något som Bertoni och Chirumalla (2011) kallar 
för social mjukvara och har som syfte att ge ingenjörer en möjlighet till stora branschnätverk. 
Tanken med den typen av nätverk är att nå ut till andra människor, som har specialistkunskap 
och/eller erfarenhet ifrån områden som är av vikt eller intresse för teamet. Bertoni och 
Chirumalla (2011) förtydligar att dessa nätverk kan vara speciellt viktiga för personer som 
arbetar med produktutveckling, då det är en bransch med stort fokus på innovation. Där kan 
bloggar och internetbaserade forum agera som en typ av social mjukvara, som möjliggör 
informationsflöde och återkoppling för berörda parter i projekt. 

Virtuella anslagstavlor 
Ett exempel på en metod som kan användas för kunskapsdistribution är en anslagstavla som 
placeras på ett välbesökt ställe i företaget, där personer i organisationen kan dela med sig av 
relevant och intressant material (Eberhagen, 1999). Att använda sig av en fysisk anslagstavla är 
inte helt oproblematiskt, då det kan vara svårt att söka efter relevant information (Eberhagen, 
1999). Det skulle då vara möjligt att skapa en digital form av anslagstavla, med olika kategorier, 
som ett sätt att bevara kunskap under längre tid. Även Bertoni och Chirumalla (2011) beskriver 
även en form av bokmärkessamling (av websidor) som ett sätt att spara och dela viktig 
information. Cross och Baird (2000) nämner i sin artikel att intranät eller virtuella forum kan 
användas för kunskapsspridning i organisationer, vilket kan liknas vid en digital anslagstavla. 
Dock understryker Cross och Baird (2000) vikten av att integrera ny kunskap i organisationen, 
vilket kan uppnås genom att förändra strukturen för arbetsprocessen. En typ av sådan virtuell 
anslagstavla, med möjlighet för bokmärkning av webbsidor, är Pinterest (2016). Där kan olika 
länkar, tips och bilder sparas och kategoriseras. Anslagstavlorna kan även delas med andra 
människor på nätet, antingen genom sociala medier, eller genom att besöka Pinterests hemsida 
eller app. 
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After Action review 
Husqvarna beskrev initialt att ett av deras problem var kring just organisatoriskt lärande och 
hur de kunde implementera tidigare lärdomar och ny kunskap in i aktuella projekt. Traditionellt 
sker en analys efter utfört projekt, för att utvärdera vad som varit lyckat och mindre lyckat under 
projektets gång. Men Cross och Baird (2000) beskriver ett exempel på ett arbetssätt för att 
utvärdera och implementera kunskap under projekt, som de benämner AAR (After Action 
Reviews). Metoden har sitt ursprung inom militären och innebär att veckovis reflektera och 
utvärdera erfarenheter ifrån den gångna veckan utefter fem olika frågor, som ett sätt att lära sig 
utefter agerande.  
 
Frågor kring utvärdering efter agerande: 

1. Vad var syftet med agerandet? 

2. Vad hände (och vad var resultatet)?  

3. Vad lärde vi oss på det?  

4. Vad gör vi nu?  

5. Vem behöver vi informera (om vad vi lärt oss)? 

Även om metoden har sitt ursprung inom militären, menar Cross och Baird (2000) att den kan 
vara användbar inom organisatoriskt lärande och understryker att flera stora organisationer 
(som Ford och Chrysler) frekvent använder metoden för att förbättra sin produktutvecklings-
process. 

Benchmarking 
Benchmarking är ett sätt att lära sig av andras misstag och innebär att jämföra sin egen produkt 
eller organisation med andra som är bättre (Tonnquist, 2013). Det innebär också att identifiera 
vad ledande konkurrenter har för styrkor och framgångar och dra lärdom även av det. Denna 
jämförelse har som syfte att hjälpa projektet/produkten framåt och erbjuda möjligheter att dra 
nytta av andras erfarenheter, misstag och framgångar. Genom att analysera de bästa i branschen 
ges ökad insikt i problematik och förbättringsmöjligheter för den egna produkten. Wright 
(1998) betonar vikten av att ha stor insikt i vad konkurrenter erbjuder, för att ha en möjlighet 
till en lönsam investering i de produkter som utvecklas. 
 
Matook, Lasch och Tamaschke (2009) har gjort en studie kring hur benchmarking kan användas 
som metod för riskhantering gällande leverantörer. De hävdar att det är avgörande för 
tillverkande företag att samarbeta med stabila och pålitliga leverantörer och beskriver risker 
kring leverantörer som en stor aspekt i företagens riskhantering. I dagens industrisamhälle kan 
företag behöva konkurrera om tillgångar och där naturkatastrofer eller terroristattacker kan 
innebära att den reda knappa marknaden blir än mer problematisk. Matook, Lasch och 
Tamaschke (2009) förklarar vidare att tidigare forskning inom området tagit fram vissa 
förhållningssätt och metoder för analys och gradering av leverantörer. De ser då benchmarking 
som en annan typ av förhållningssätt för företag att kunna analysera olika leverantörer på 
marknaden och hitta en stabil samarbetspartner. Matook, Lasch och Tamaschke (2009) har 
arbetat fram ett ramverk för riskhantering gällande leverantörsrisker i fem steg, som starkt 
genomsyras av benchmarking i alla processens stadier. Tanken är då att genom tydliga 
strukturer och arbetssätt kunna underlätta för företag i deras jakt på pålitliga leverantörer.  
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2.2.6 Sammanfattning av viktiga aspekter kring organisatoriskt lärande 
För att främja organisatoriskt lärande och kunskapsbevarande är det viktigt att till fullo inse 
vilken resurs bevarad kunskap faktiskt är för företaget och bygga en struktur kring det. Att ha 
stor insikt i tidigare erfarenheter hjälper till att minimera upprepning av misslyckanden och 
bidrar till fortsatta framgångar. Många människor som arbetar i projekt är dock under hög 
tidspress och ges små möjligheter till analys av tidigare projekt och bevarande av kunskap ifrån 
de egna projekten så att hela organisationen kan ta tillvara på de lärdomarna som gjorts.  
 
Kunskap kan bevaras på många sätt i en organisation, i allt ifrån existerande medarbetare till 
databanker och fysiska anslagstavlor. Inom Lean är dock det mänskliga lärandet en stor del av 
en organisations framgång och en viktig aspekt att bejaka. Den sociala mjukvaran som erhålls i 
form av teambaserad problemlösning och branschnätverk kan ge organisationen en stor 
konkurrensfördel. Några av ledorden gällande organisatoriskt lärande är interaktion och 
kommunikation, med stort fokus på den mänskliga faktorn som tillgång för företaget. Även 
benchmarking kan användas som ett sätt att lära sig nya saker i företaget, genom att dra 
lärdomar av andras framgång och misslyckande. Viktigast är dock att hitta ett arbetssätt som 
möjliggör eftertanke och reflektion, så väl som tid för bevarande av ny kunskap och 
implementering i befintlig verksamhet. 

2.3 Tidsplanering för produktutvecklingsprojekt 
För att säkerställa prioriteringsordning, kostnad, tidseffektivitet och andra viktiga aspekter i 
projekt är det viktigt att ha en tydlig struktur och planering. Det finns även vissa metoder för 
denna typ av planering som kan hjälpa till att minimera risker och problem i projekt. Detta 
avsnitt beskriver bland annat olika arbetssätt för att strukturering och tidsplanering av 
produktutvecklingsprojekt. 

2.3.1 Struktur och projektplanering 
Enligt Cross (2008) underlättar en tydlig struktur i designprocessen och säkerställer att rätt 
problem åtgärdas. Ett exempel på denna typ av systematiska arbetssätt är analys, syntes följt av 
utvärdering. Cross (2008) förtydligar vikten av att härleda specifikationer ifrån design-
problemet, samt att arbeta fram flera olika koncept som kan utvärderas.  
 
Jack (2013) menar att ett projekt riskerar att fallera på grund av detaljer och uppgifter (tasks) 
som inte prioriterats i projektet. Det är typiskt projektledaren som ansvarar för att skapa, följa 
och uppdatera projektplanen, men Jack (2013) förtydligar vikten av att inkludera flera andra 
parter i denna planeringsprocess. De personer (eller representativa grupper) som på något sätt 
berörs av projektet bör därför inkluderas i arbetet med projektplaneringen. De personer som 
har något att vinna eller förlora på projektet, personer som deltar i projektet eller de som har 
ett intresse i föregående, nuvarande och kommande produkter kan vara viktiga intressenter. 
Detta kan exempelvis vara kunder, anställda och ledningen på företaget och banker/långivare. 
 
Jack (2013) beskriver vidare även fyra problematiska typer av projektplaner för designprojekt: 

 Rush to build (stressa för att bygga) 

 Figure it out as you go (lös problemen på vägen) 

 Not invented here (inte uppfunnit hos oss) 

 We don’t need to know (vi behöver inte veta) 

Jack (2013) förklarar att de som stressar på projektet för att snabbt nå fram till modeller och 
tester riskerar att missa viktiga detaljer, som annars framträder under planeringsfasen. Ofta 
uppstår därför problem med att synka krav och förväntningar mellan berörda parter i projektet. 
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De projekt som baseras på en tankegång om att alla problem kan lösas efter hand har generellt 
ett högt tempo och kan lämpa sig väl för personliga projekt (hobbys). Dock betonar Jack (2013) 
att den typen av projektplanering ofta innebär att mycket tid går åt till att identifiera själva 
slutmålet vilket också innebär att det kan vara svårt att förutse slutresultatet. Vidare beskriver 
Jack (2013) att problematiken kring ”not invented here” till stor del innebär en överdriven 
självsäkerhet och bristande förmåga att ta hjälp utifrån. En sådan syn på projektet är inte helt 
oproblematisk, men kan enligt Jack (2013) fungera i de fall då tillräcklig tid och kunskap finns 
att tillgå. Motsatsen till en överdriven självsäkerhet är de projekt där insikten i detaljer är 
minimal och allt för stor tillit läggs på underleverantörer och utomstående aktörer. Jack (2013) 
förklarar att den typen av projekt riskerar att bli allt för beroende av de utomstående aktörerna 
och att mycket tid/resurser går åt för att utvärdera leverantörers produkter och öka förståelsen 
för att över huvud taget kunna fatta ett beslut. 

2.3.2 Informellt strukturerad utvecklingsprocess 
Produktutveckling kan ske på många olika sätt, något som beskrivs mer ingående i kapitel 2.3.4, 
där ny-produktutveckling innebär att utveckla nya (ofta innovativa) produkter, snarare än 
exempelvis uppdatering av befintlig produktserie. När det gäller ny-produktutveckling 
associeras detta generellt med mycket risker, något som beskrivs av bland annat Marion, Friar 
och Simpson (2012). De har gjort en studie som undersöker hur mindre företag arbetar med 
produktutveckling i relation till existerande metodik, mer anpassad för större och väletablerade 
företags utvecklingsprocesser. Marion, Friar och Simpson (2012) menar att de risker som ny-
produktutveckling innebär kan ge förödande konsekvenser för ett mindre företag, som inte har 
samma kapacitet för återhämtning, som ett större och mer väletablerat företag på marknaden. 
Det är då för mindre företag extra viktigt att arbeta systematiskt och riskmedvetet under 
produktutvecklingsprocessen, men även att göra detta på ett sätt som deras egen organisation 
tillåter. 
 
Marion, Friar och Simpson (2012) förklarar att de fann skillnader i arbetssätt för de mindre 
företagen som de studerade, jämfört med existerande metodik. Främst berodde dessa skillnader 
på att de mindre företagen styrdes av knappa resurser, vilket generellt inte är fallet för större 
företag. De mindre företagen saknade både mänskliga och finansiella resurser för att kunna 
sammansätta multifunktionella utvecklings-team, något som traditionellt ses som nödvändigt 
gällande ny-produktutveckling. De mindre företagens produktutvecklingsprocess visade sig 
också vara mer informell än traditionellt strukturerad med stort fokus på slutprodukt och 
projektmål och mindre fokus på specifika arbetsprocesser. Tillit till teamets erfarenhet var den 
stora drivkraften i projekten. Marion, Friar och Simpson (2012) beskriver att produkt-
utvecklingsprocessen bestod av att dra lärdomar av projektet, under dess gång, snarare än att 
på förhand strukturera upp alla aspekter av processen. De betonar också att detta arbetssätt 
visade sig vara mycket effektivt och framgångsrikt för företagen, då det möjliggjorde en ökad 
hastighet för själva utvecklingsprojektet. Marion, Friar och Simpson (2012) menar att mer 
etablerade företag har mycket att lära sig av de små företagens effektiva arbetssätt och 
tillskriver en stor del av framgången på marknära beslutsfattande och utökad rollfördelning i 
teamet, vilket ledde till snabba beslutsvägar och ökad effektivitet. 
 
  



 17 

Marion, Friar och Simpsons (2012) tankegångar om en informellt strukturerad process står i 
tydlig kontrast till vad exempelvis Jack (2013) betonar som en framgångsfaktor för 
produktutvecklingsprojekt. En rimlig slutsats att dra av detta är att även om en informell 
struktur, med snabba beslut ger effektiv frammarsch i projektet kan det arbetssättet också vara 
problematiskt. Speciellt om inte tillräckligt med tid och fokus läggs tidigt i processen på att 
definiera ett tydligt slutmål. Likväl kan det i välstrukturerade processer finnas problematik, med 
avseende på exempelvis långa och onödigt krångliga beslutsvägar som förminskar effektiviteten.  

2.3.3 Hierarkisk nivåplanering 
I sin studie kring planering av produktutvecklingsprocessen argumenterar Anderson och 
Joglekar (2005) för att ny-produktutvecklingsprojekt till stor del påverkas av tre olika 
riskfaktorer; marknad, kreativitet och process. De menar att dessa faktorer finns med under tre 
hierarkiska nivåer av projektplaneringsfaser. Anderson och Joglekar (2005) beskriver dessa 
olika nivåer som; Strategisk (högst), taktisk (mitten) och operationell (lägst), med ökat 
ledningsansvar längre upp i hierarkin. Denna hierarkiska planeringsprocess kan ses i Figur 4. 

   
Figur 4. Hierarkisk produktutvecklingsplanering, Anderson och Joglekar (2005). 
I den översta nivån är det ledningen som fattar de största besluten kring strategi för 
utvecklingsprojektet. Detta innefattar exempelvis budget och tidsplan och resulterar i 
begränsningar (constraints) för projektet. Därefter fördelas ansvaret ut, till viss del, längre ner i 
organisationen för taktisk planering. Där bestäms exempelvis utvecklingskapacitet och 
tillförskaffande av resurser, som i sin tur leder till fler begränsningar. I den lägsta och tredje 
nivån är det realisering av utvecklingsprojektet, med allt som hör därtill. Det kan exempelvis 
vara att utföra själva produktutvecklingen och schemalägga specifika aktiviteter. 
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Denna typ av projektstruktur kan då ses som en gyllene medelväg för projektstruktur, med vissa 
formella ledningsbeslut, där ansvar sedan fördelas ut i organisationen. Vissa av beslutsvägarna 
kan kortas ned, för effektivitet, medan projektet ändå behåller en relativt strukturerad process. 

2.3.4 Arbetssätt för produktutveckling 
Det finns många problem som produkter kan tänkas lösa och det varierar mycket mellan olika 
organisationer hur de kommer att påbörja ett nytt projekt eller en produktutvecklingsprocess. 
Baxter (1995) ger exempel på tre olika strategier, gällande produktutveckling. Det första 
exemplet är att företag kan hitta luckor för nya potentiella produkter genom att analysera 
befintliga produkter och var i produktlivscykeln de befinner sig. Företag kan också analysera 
konkurrenter för att hitta punkter där konkurrenterna är överlägsna och inspireras av det för 
sin utformning av nya produkter. Då kan exempelvis flera olika aspekter ifrån konkurrerande 
produkter integreras till en ny produkt, som fyller en lucka på marknaden. Det sista exemplet, 
som ges av Baxter (1995) är en riskgranskning, gällande fel hos befintliga produkter, med fokus 
på kostnad för åtgärdande av fel och kostnad för utveckling av ny produkt. 
 
Produktutvecklingsprocessen kan beskrivas som en linjär serie aktiviteter, även om det ofta i 
realiteten är en iterativ process, med loopar mellan olika steg kontinuerligt under projektets 
gång. I Figur 5 finns ett exempel på en sådan linjär process, enligt den process som beskrivs av 
Wright (1998). Utöver beskrivna faser tillkommer även initial problemformulering och de 
slutliga tillverknings- och produktions-faserna. 
 

  
Figur 5. Linjär beskrivning av produktutvecklingsprocessen, enligt Wright (1998) 
  
Millson och Wilemon (2008) beskriver i sin studie att det utforskande arbete som görs tidigt i 
produktutvecklingsprocessen är mycket viktigt och bidrar till en högre produktkvalitet. Där 
ingår exempelvis att identifiera möjliga risker och rotorsaker till problem. Även Ulrich och 
Eppinger (2008) betonar vikten av att fokusera på att utforska problemet och eventuella risker 
så tidigt som möjligt i produktutvecklingsprocessen, så att dessa kan reduceras innan 
utvecklingen fortlöper. 

2.3.5 Work breakdown structure 
WBS (work breakdown structure) är enligt Adler (1999) det första steget i en formell 
projektplaneringsprocess. Jack (2013) beskriver samma process som nyckeln till planering och 
förtydligar vikten av att specificera en aktivitetslista för projekt. Den typen av lista är ofta till en 
början oprecis och saknar detaljer, men leder slutligen till ett mer detaljerat projektschema, 
budget och andra viktiga dokument. Arbetsprocesserna i ett projekt kan delas in på många olika 
sätt exempelvis genom att gruppera utefter användningsområde för komponenter eller att 
gruppera utefter den avdelning som ansvarar för vissa moment. Vidare förklarar Jack (2013) att 
de olika uppgifterna i en WBS ofta numreras hierarkiskt med en nollnivå som representerar den 
ursprungliga uppgiften och med stigande nivåer för detaljuppgifter. 
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2.3.6 Kritiska linjen 
I projekt löper de olika processerna inte enbart linjärt och sekventiellt utan är ofta en 
kombination av parallella processer och linjära sekvenser (Jack, 2013). Den varierande 
sekvensföljden är något som komplicerar planering och struktur av processcheman. För att 
underlätta kan större projektfaser och nyckelpunkter identifieras med hjälp av CPM (critical 
path method). Där listas och illustreras olika aktiviteter och sekvenser med hjälp av ett grafiskt 
schema (Jack, 2013). Den kritiska linjen är den aktivitetssekvens i projektet som beräknas ta 
längst tid och avgör därmed projektets totala längd. Den kritiska linjen/aktivitetssekvensen kan 
användas för att förutspå hur problem och förseningar i vissa faser kan komma att påverka hela 
projektets tidsschema. Figur 6 visar ett exempel på ett grafiskt schema där den kritiska linjen 
kan utläsas med hjälp av röda pilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Exempel på schema över aktiviteter i ett projekt, där de röda pilarna symboliserar den 
kritiska linjen och cirklarna motsvarar hållpunkter för de olika aktiviteterna. 
 
Jack (2013) beskriver processen med att identifiera den kritiska linjen på följande sätt: 

1. Skapa en lista över alla större aktiviteter och processer i projektet (med mätbara start- och 

slutvärden) 

2. Dela upp alla uppgifter i projektet under korrekt projektfas 

3. Specificera om de olika uppgifterna kan slutföras linjärt eller parallellt och identifiera de olika 

aktivitetssekvenserna 

4. Bestäm start- och slutdatum för de olika uppgifterna 

5. Dubbelkolla att resursfördelningen är korrekt och inte överlappar för de olika uppgifterna 

6. Justera start- och slutdatum enligt gällande krav och mål för projektet 

Den uppskattade tidsåtgången är preliminär och kan komma att ändras under projektets gång, 
varpå det är bra att avsätta längre tid för de olika projektfaserna än absolut nödvändigt (Jack, 
2013).  
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2.3.7 Gantt-scheman 
Ett traditionellt verktyg för schemaläggning av uppgifter i projekt är så kallade Gantt-scheman. 
Ulrich och Eppinger (2008) beskriver att ett sådant schema består av horisontella staplar, vars 
längd visar när respektive aktivitet startar och slutar. De aktiviteter som är avklarade är 
markerade med färg, medan de kommande aktiviteterna illustreras av ofärgade staplar. Vidare 
beskriver Ulrich och Eppinger (2008) att en vertikal linje i schemat illustrerar aktuellt datum, 
varpå projektets progression kan urskiljas. Det är då möjligt att se hur långt före, respektive hur 
lång efter, schemat som aktiviteterna är. Figur 7 visar ett exempel på det Gantt-schema som 
användes för det här projektet. 
  

 
Figur 7. Gantt-schema för examensarbete inom integrerad produktutveckling. 
 
I mindre projekt går det ofta bra att använda sig av WBS som schemaläggningsmetod, medan det 
i större projekt, med många olika faser och aktiviteter, är bättre att använda sig av Gantt-
scheman för grafisk illustration av projektet (Jack, 2013). Viss datorbaserad mjukvara kan också 
automatiskt skapa Gantt-scheman utefter de olika aktiviteterna i WBS. 

2.3.8 Sammanfattning av viktiga aspekter kring tidsplanering och projektstruktur 
Aktuell litteratur pekar på att det är viktigt att ha en tydlig struktur av produktutvecklings-
projekt för att tydligt få en överblick över aspekter som kostnad och prioriteringsordning, samt 
minska oförutsedda händelser och risker i projekten. Exakt hur detta arbetssätt ser ut kan skilja 
sig mellan olika organisationer och projekt, där större företag tenderar att ha en mer 
strukturerad process, medan mindre företags projekt typiskt är mer informella i sin 
uppbyggnad. 
 
Det kan vara av värde att inkludera flera olika intressenter redan i planeringsstadiet, för att få 
ett bredare perspektiv över processen och eventuella problem som kan uppstå. Många menar 
också att nyckeln till framgångsrika projekt är att tydliggöra de olika faserna och aktiviteterna 
som ska ske under projektet. Det finns många metoder för ett sådant tydliggörande exempelvis 
WBS (work breakdown structure), som kan leda till identifiering av den kritiska linjen. Även 
projektscheman, som exempelvis Gantt, kan hjälpa till att skapa en översikt över projektets faser 
och aktiviteter.  
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2.4 Användarcentrerad design 
För att ta fram framgångsrika produkter är det viktigt att ha användaren i åtanke under 
designprocessen. Det finns många metoder kring användarcentrerad design, där användarens 
krav ofta spelar en stor roll. I detta avsnitt redogörs för metoder och arbetssätt kring kundkrav 
i produktutvecklingsprocessen.  

2.4.1 Kundkrav och kravspecifikation 
Baxter (1995) menar att en produkts kvalitetsnivå bestäms av kundens uppfattning av 
kvaliteten. Olika kunder ställer olika krav på produkten, där kunden själv inte alltid är införstådd 
med alla sina egna förväntningar på produkten, något som kan innebära risker. Baxter (1995) 
menar att produktkvalitet uppnås genom att tillgodose och överträffa kundens krav och 
förväntningar på en produkt. Även Ulrich och Eppinger (2008) understryker vikten av att 
fokusera på kundernas krav på produkten och ser en strukturerad konceptvalsprocess som en 
möjlighet att säkerställa att produkten motsvarar de krav som ställts på den. Cross (2008) 
beskriver att kunder och slutanvändare av produkter ofta lämnar vaga beskrivningar av deras 
krav och önskemål, vilka kan vara svåra att översätta till reella krav. Det är därför mycket viktigt 
att tolka och förstå det som användaren behöver och att specificera detta till tydliga och mätbara 
krav, även om dessa kan komma att ändras under designprocessen (Cross, 2008).  
 
Ett problem som kan uppstå är att kunden har outtalade krav. Bergman och Klefsjö (2010) 
menar att kunden kan utelämna krav av två olika anledningar, dels att kunden själv inte är 
medveten om att den har ett krav och dels att kravet är så pass grundläggande att kunden inte 
tänker på att uttala det. Det är därför viktigt att tydliggöra alla krav som ställs på produkten, 
även om de ibland är till synes triviala. Tydligt definierade krav hjälper då till att öka förståelsen 
för problemet och kan sedan användas vid kommunikation med kunden för att säkerställa att 
alla i projektet arbetar mot samma mål.  
 
För att ha en chans att lösa problem, menar Jack (2013) att det först är mycket viktigt att 
identifiera problemet och behovet till en lösning. För att göra detta är det viktigt att förstå 
bakgrunden till problemet och att kraven som ställs på produkten är tydliga. Om du inte kan 
förstå det bakomliggande behovet är det nästan omöjligt att skapa användbara specifikationer. 
Specifikationerna används senare för att mäta om resultatet som uppnåtts är tillräckligt. Jack 
(2013) förtydligar att om specifikationerna är odefinierade blir lätt slutmålet med projektet så 
pass flytande att det riskerar att aldrig uppnås. Det är därför viktigt att vara noga med att 
specificera alla krav som ställs på produkten i ett tidigt skede och att göra detta på ett mätbart 
sätt.  
 
Gil och Tether (2011) har gjort en studie på sambandet mellan designflexibilitet och 
riskhantering i projekt. De argumenterar för att designflexibilitet och riskhantering är 
sammanlänkade. Designflexibilitet kan ses som ett förhållningssätt under designprocessen att 
vara öppen för ny information som kan komma att påverka produkten. Tanken är att detta 
flexibla förhållningssätt även kan leda till att nya marknader för produkten identifieras eller på 
annat sätt öka den avkastning som produkten kan komma att ge (Wise Geek, 2016). Gil och 
Tether (2011) menar att relationen mellan (produkt-) utvecklaren och kunden påverkar båda 
dessa aspekter. Gil och Tether (2011) hävdar även att utvecklaren och kunderna behöver 
samarbeta och hitta gemensamma mål, vilket ökar flexibiliteten och ger en minskad osäkerhet i 
projekten. Detta leder i sin tur till att projektets risker minimeras.  
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2.4.2 Funktionsträd 
Cross (2008) menar att ett funktionsträd (objectives tree) är ett sätt att tydliggöra de krav som 
ställs på en produkt och de bakomliggande problemen, så att alla iblandade är överens om vilket 
problem som åtgärdas. Även Wright (1998) betonar att kraven som ställs på en produkt ska vara 
uttryckta på ett sådant sätt att det är fritt ifrån tolkningar. Cross (2008) förklarar vidare att då 
många användarkrav är ospecifika och icke mätbara behöver dessa brytas ner till mer mätbara 
mål. Ett exempel som ofta används är att slutprodukten måste vara säker. Det är dock inget 
specifikt eller mätbart mål, utan den grundläggande innebörden behöver utredas. Vad menas då 
med säker och för vem? Är det att personen som tillverkar produkten inte får utsättas för 
skadliga ämnen eller att personen som använder produkten inte får skadas på grund av 
exponerade ledningar? Figur 8 illustrerar ett sådant funktionsträd, där ett övergripande krav 
har delats in i mer specifika och mätbara mål. 
   

  
Figur 8. Exempel på ett funktionsträd för en vattenkokare. 
 
Cross (2008) menar att denna typ av uppdelning kan hjälpa till att visa på delproblem för en 
produkt. Om alla delarna är åtgärdade bör också det övergripande problemet vara löst. Cross 
(2008) beskriver ett beslutsträd (decision tree) som en möjlighet för att utforska även komplexa 
problem, under designprocessen. Metoden innebär att på ett hierarkiskt sätt tydliggöra problem 
och beslutspunkter, likt ett träd med grenar. När problem och olika lösningar sammanställs på 
ett hierarkiskt sätt tydliggörs övergripande lösningar och de följande detaljlösningarna. Detta är 
en metod som kan användas för att på ett snabbt och överskådligt sätt kunna följa design-
processen efter vissa beslutspunkter.  

2.4.3 Att identifiera användaren 
Moderna produkters komplexitet innebär ofta problematik och förvirring för användaren 
(Cross, 2008). Detta kan bero på att användaren inte varit i fokus under designprocessen och att 
designern ofta pressas att ta allt större hänsyn till produktionskrav, på bekostnad av kunden. 
User trips beskrivs av Cross (2008) som ett sätt för designern att själv testa och utvärdera en 
produkt så att vissa problem kan identifieras. Men genom att låta flera användare (både vana 
och ovana) testa eller tycka till om en produkt, kan ännu större förbättrings-möjligheter 
identifieras. Det kan göras genom exempelvis fokusgrupper eller användartester där 
representativa användare testar exempelvis funktioner eller tycker till om utseende och design 
av produkten. 
  

Funktionskrav för en vattenkokare
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som tål frekvent 
upphettning

Tål upphettning 
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utan skador

Användarvänlig

Lätt att förstå

Få och tydliga 
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vattennivå 

Lätt att 
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när den är full
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Ingen risk för 
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bränna sig

Kannans 
temperatur 

överstiger inte 
40  grader 
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Användarscenarios (user scenarios) är en metod för att fokusera på användarens behov under 
designprocessen och beskrivs av bland annat Cross (2008). Det är också möjligt att skapa en 
sorts hypotetiska användare, som representerar olika delar av marknaden eller 
kundspektrumet. Cross (2008) beskriver personas som väldefinierade men fiktiva användare 
som i en form av scenario (händelseföljd) kan agera på olika sätt. Den fiktiva personen kan 
användas för att identifiera problem och lösningar, så väl som agera viss grund för utvärdering. 
Om produkten uppfyller flera fiktiva användares krav är tanken att den också uppfyller kraven 
som marknaden och de reella kunderna ställer på den. 
 
För att bättre förstå marknaden och den potentiella användaren eller kunden kan det vara 
intressant att dela in marknaden utefter olika segment. Denna metod beskrivs av bland annat 
Wright (1998) med grundtanken att kunna marknadsföra produkter på olika sätt baserat på 
mottagaren. Genom att dela in marknaden i olika segment, beroende på olika faktorer, kan 
företaget välja att rikta eller anpassa vissa produkter till en specifik marknad. Baxter (1995) 
beskriver att intervjuer av potentiella användare kan användas för att identifiera behov och 
produktkrav hos ett visst marknadssegment. Exempel på segmentering kan vara att sälja bilar i 
Skandinavien där vinterdäck ingår medan företaget i andra delar av världen istället erbjuder 
taklucka utan extra kostnad. Ett liknande exempel kan vara att sälja vinterpulkor i vissa delar av 
världen, medan vissa länder ignoreras. I båda fallen utgår företaget ifrån en geografisk 
segmentering, där aktuellt klimat påverkar marknadsföring av produkten, men segmentering 
kan även ske utefter andra aspekter som exempelvis livsstil och disponibel inkomst. 

2.4.4 Quality function deployment method (QFD) 
Cross (2008) beskriver metoden QFD (quality function deployment) som ett sätt att sätta mål 
för produktens tekniska egenskaper så att de tillgodoser kundens krav på produkten. Vidare 
förklarar Cross (2008) att kunderna själva ofta uttrycker sig vagt och otekniskt, varpå designers 
och ingenjörer behöver tolka dessa uttryck och översätta till tekniska termer. Vanligen används 
en matris för att hjälpa till att tolka kundernas krav och önskemål genom att uttrycka detta i mer 
tekniska termer. Matrisen liknar ett hus i formen (house of quality), med en speciell typ av 
takmatris som ofta används gällande QFD.  
 
Cross (2008) delar upp QFD-metoden i 7 steg: 

1. Beskriv kundens krav på produktens egenskaper med kundens egna ord (för att undvika 

feltolkningar ifrån designteamet) 

2. Ranka egenskaperna utefter hur viktiga de är för kunder 

3. Identifiera och utvärdera befintliga produkters styrkor 

4. Skapa en matris som ställer produktens egenskaper mot mätbara tekniska funktioner 

5. Tydliggör sambandet mellan kundens uttryck och de tekniska funktionerna, inkludera även hur 

starkt bundna dessa är till varandra genom att använda någon form av symbol 

6. Identifiera eventuella kopplingar mellan olika tekniska funktioner (eventuellt genom att använda 

takmatrisen ifrån the house of quality) 

7. Bestäm målvärde för de olika tekniska funktionerna (efter tester eller jämförelse med befintliga 

produkter). 

QFD Institute (2016) beskriver Quality function deployment som ett sätt att förstå kundkrav och 
värde ur kundens perspektiv. De förklarar också att det är mycket viktigt att anpassa 
tillämpningsmetoder för QFD till det aktuella företaget/projektet. QFD Institute (2016) menar 
att den traditionella house of quality-matrisen inte alltid hjälper till att lösa problemet och att 
det krävs mycket kunskap i hela teamet för att använda den typen av tillämpningsmetod. 
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2.4.5 Sammanfattning av viktiga aspekter kring användarcentrerad design 
Tydliga och väldefinierade användarkrav är avgörande för en produkts framgångar. 
Odefinierade eller vagt uttryckta krav öppnar upp för olika tolkningar, vilket skapar en 
otydlighet för både produktutvecklare, ledning och kunder. Tydliga och mätbara krav möjliggör 
utformning av parametrar för testning och validering för produkten. Målet är då att tolka och 
översätta kundens uttryck till specifika och mätbara krav. 
  
En kravspecifikation används vanligen under produktutvecklingsprojekt för att lista de krav 
som ställs på en produkt, där kraven typiskt ska vara mätbara och agera som grund för 
kommande validering för produkten. Ett funktionsträd kan användas för att tydligare identifiera 
rotorsaker till problem och lättare uttrycka krav i mätbara parametrar. Även metoder som 
användarscenarios och QFD (quality function deployment) kan användas för att identifiera och 
definiera användarkrav. 

2.5 Sammanfattning av litteraturstudie 
Under ett produktutvecklingsprojekt kan många saker gå fel, vilket generellt brukar resultera i 
tidsfördröjningar och ökade kostnader. Ju längre ett projekt löper, desto större är investeringar 
och kostnader. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt försöka att identifiera och analysera 
de risker som kan tänkas uppstå, en ofta problemfylld process. Genom att använda sig av en 
tydlig struktur kan företag dock arbeta systematiskt och på så sätt identifiera fler risker än de 
troligen hade gjort annars. Det är också möjligt att på förhand identifiera nyckelpunkter under 
projektet, för att kunna förutspå hur eventuella förseningar skulle kunna komma att påverka 
exempelvis tidsplan och budget. 
 
Då det i grund och botten är kunderna som produkter utvecklas för, är det också deras behov 
som bör styra de val som görs. Detta är inte på något sätt en okomplicerad process, utan fylld av 
otydligheter. Ofta har en produkt många olika kunder, vilka alla ställer sina krav på produkten. 
Kraven kan vara otydliga, konflikterande eller inte alls uttalade, vilket lätt gör processen med 
kravdefiniering problemfylld. Företag kan dessutom helt sakna metoder eller etablerade 
arbetssätt för att hantera vagt definierade eller outtalade krav, vilket än mer ökar risker under 
produktutvecklingsprocessen. 
 
För att kunna dra nytta av tidigare erfarenheter, gällande exempelvis riskhantering och 
kundkrav, är det viktigt att företaget har någon form av process för att skapa och bevara kunskap 
i sin organisation. Många gånger finns det en tanke hos företag om att de behöver arbeta 
systematiskt med lessons-learned, men ofta brister det i tid och reella möjligheter för personalen 
att fokusera på lärdomar och tidigare erfarenheter. Viktigt är dock att uppmuntra till interaktion 
och kommunikation i organisationen för att skapa naturliga nätverk, likväl som att skapa någon 
form av fysiskt minne i verksamheten, i form av exempelvis databanker eller forum. 
 
Eftersom resultatet ifrån litteraturstudien tydliggjort flera viktiga aspekter kring risker i 
produktutvecklingsprojekt fokuserades intervjufrågorna kring företagens riskhanterings-
process, projektplanering, organisatoriskt lärande och problematik kring användarkrav. 
Intervjuerna gås igenom mer utförligt i nästkommande kapitel och ämnade att ge en bild av 
projektledarnas egna erfarenheter och tankar.  
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3 Datainsamling 
Detta avsnitt beskriver teori kring intervjuer som metod för kvalitativa studier. Det ingår även 
konkreta tips på utformning av intervjufrågor och utförande av intervjuer, samt en beskrivning 
av hur intervjuerna i detta arbete kom att ske. I slutet av detta avsnitt sammanställs och 
analyseras intervjuerna utefter aktuella teorier kring behandling av kvalitativa studier. 

3.1 Teori kring olika typer av studier och datainsamling 
Nedan beskrivs teori kring fallstudie och aktionsforskning och dess betydelse för denna studie. 
I detta arbete användes kvalitativa studier för datainsamling, nedan ges därför en kort 
introduktion till skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa studier samt bakgrund till valet 
av studie.  

3.1.1 Fallstudie (Case) och aktionsforskning 
Höst, Regnell och Runesson (2006) beskriver fallstudie och aktionsforskning som två av de fyra 
viktigaste tillvägagångssätten för vetenskapliga examensarbeten inom tekniska områden. 
Fallstudier är ofta djupgående och har som syfte att studera och beskriva företeelser med 
minimal påverkan på studieobjektet. Höst, Regnell och Runesson (2006) nämner att fallstudier 
kan användas exempelvis i ett företag för att öka förståelsen av arbetssättet. Vidare beskriver 
Höst, Regnell och Runesson att det är svårt att dra statistiskt korrekta slutsatser av fallstudier, 
men att de däremot ger en djupare insikt än statistik generellt gör. Yin (2009) beskriver 
intervjuer som en av de viktigaste delarna av fallstudier och menar vidare att intervjuer ofta är 
en typ av guidade samtal, där frågeställningarna generellt blir mer flexibla än i exempelvis 
enkäter. Intervjuer är också den typ av datainsamling som ligger till grund för stor del av detta 
examensarbete och beskrivs genom detta kapitel. 
  
Aktionsforskning kan ses som en annan form av fallstudier, där något studeras med syfte att 
förbättra det (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Höst, Regnell och Runesson (2006) beskriver att 
först sker en observation för klargörande av underliggande problematik som sedan följs av 
lösningsförslag och realisering av lösningen. Därpå ska lösningen utvärderas och analyseras, 
utefter hur väl den fungerar i avsedd kontext. I detta arbete har dock den senare delen, som Höst 
Regnell och Runesson (2006) beskriver som mycket viktig, lämnats som vidareutveckling. Även 
om utvärdering och analys av lösningen är ett viktigt steg, skulle det bli allt för omfattande med 
observationer i reella projekt, i relation till studiens avgränsande syfte. Dock är de tidigare 
delarna av metodiken för aktionsforskning i linje med vad som beräknas ingå under detta 
examensarbete och därför en viktig del att förhålla sig till. 

3.1.2 Kvalitativa och kvantitativa studier 
Kvalitativ forskning används för att utveckla hypoteser medan kvantitativ forskning används för 
att pröva dem (Ryen, 2004). För kvalitativ forskning gäller typiskt att observationer leder till 
teorier om allmänna samband, snarare än att vara styrkta och statistiskt beprövade (Ryen, 
2004). Bristen på större mängder (kvantitativ) data att testa hypoteser med är en av 
svagheterna med just kvalitativa studier. Däremot erbjuder, som tidigare nämnts gällande 
fallstudier, de kvalitativa studierna en möjlighet att studera ett problem eller en företeelse på 
djupet, där de kvantitativa studierna begränsar med dess generalitet. I detta arbete var det 
därför kvalitativa studier, i form av intervjuer, som låg till grund för datainsamlingen. 
Utformningen av dessa studier beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt och baseras på hur 
fallstudier och aktionsforskning kan utföras.  
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3.2 Utformning av intervjufrågor 
I kvalitativa studier är det mycket viktigt att respondenternas egna tankar och unika 
erfarenheter förs fram. I detta avsnitt beskrivs teori kring utformning av intervjufrågor samt 
exempel på konkreta tillämpningar. 

3.2.1 Undersökningens struktur 
Höst, Regnell och Runesson (2006) förklarar att intervjuer kan ha generellt olika uppbyggnad: 
Strukturerade, halvstrukturerade och öppet riktade. De strukturerade intervjuerna är rigida i 
sin frågeställning, likt en enkät, där intervjuaren inte avviker ifrån de på förhand uppställda 
frågorna (Höst, Regnell & Runesson, 2006). De halvstrukturerade intervjuerna har en del 
förutbestämda frågor som grund, men kan variera lite utefter intervjusituationen. När det 
kommer till de öppet riktade intervjuerna saknar dessa många på förhand uppsatta 
frågeställningar och baseras till stor del på respondenternas egna tankar om vad som är viktigt 
att ta upp. 
 
Kvantitativa studier har som syfte att kunna göra jämförelser mellan olika respondenter och 
deras svar och behöver därför vara mycket strukturerade, medan kvalitativa intervjuer är mer 
ostrukturerade (Ryen, 2004). Dock kan även de typiskt ostrukturerade intervjuerna dra nytta 
av de tips och råd som ges kring intervjuteknik och struktur (Ryen, 2004). Den viktigaste 
aspekten som särskiljer kvalitativa intervjuer är deras fokus på respondenten och dennes unika 
svar, snarare än att hitta parametrar för jämförelser. 

3.2.2 Undersökningens syfte 
Seidman (2013) påpekar att det är viktigt att först identifiera vad intervjuerna har för syfte, 
vilket intresseområde som ska fokuseras på och vad det är som ska undersökas. Seidman (2013) 
förtydligar vikten av att intervjuaren har klart för sig vad dennes intresse har för bakgrund och 
kontext gällande intervjun, så att intervjuaren kan känna samhörighet med sin forskning. Det är 
viktigt att planera arbetet kring intervjuer och ta stor hänsyn till vad som efterfrågas, varför, hur 
frågorna ställs, vem som ska intervjuas, när och vart detta sker (Seidman, 2013).  
 
Det första steget för att utföra intervjuer är att formulera huvudsakliga och övergripande 
frågeställningar (Williamson, 2002). Dessa frågeställningar bör vara formulerade som 
fullständiga meningar och återspegla syftet med intervjuerna. Williamson (2002) förtydligar att 
kvantitativa studier fokuserar mer på förhållandet mellan mätbara variabler, medan kvalitativa 
studier har som mål att öka förståelsen för ett visst fenomen. Vidare beskriver Williamson 
(2002) att de övergripande frågeställningarna senare kan delas upp i flera delfrågor som täcker 
hela området som ska undersökas. De övergripande frågeställningarna för detta arbete beskrivs 
mer detaljerat i kapitel 3.6. 

3.2.3 Öppna eller ledande frågor 
För att inte påverka respondenternas svar är det viktigt att inte ställa ledande frågor. Öppna 
frågor förutsätter inte ett specifikt svar utan låter respondenten fristående svara på frågan 
(Seidman, 2013). Ett exempel på en öppen fråga är att be respondenten att beskriva en typisk 
arbetsdag, något som Seidman (2013) kallar för mini-tour, lite som en guidad tur genom 
personens dag. På samma sätt kan respondenten ombes att beskriva en situation eller 
erfarenhet. Seidman (2013) förklarar att det kan vara värdefullt att be respondenten att berätta 
en historia, som beskriver det aktuella ämnet. Den typen av frågeställningar kan också leda till 
att personen minns specifika händelser som kan vara av intresse.  
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3.3 Metodik kring utförande av intervjuer 
Utförandet av intervjuerna kan påverka resultatet, därför är det viktigt att vara lyhörd och 
försöka minska sin egen påverkan av respondenten. I detta avsnitt ges teori kring metodik 
gällande utförande av intervjuer, med hänsyn till kvalitativa studier, samt exempel på konkreta 
tillämpningar. 

3.3.1 Sekretess och hantering av personuppgifter 
Arfwedson och Ödman (1998) beskriver att det är mycket viktigt för den som blir intervjuad att 
få en möjlighet att gå igenom materialet innan det publiceras, så att denne kan begära att 
exempelvis vissa uttalanden omformuleras eller stryks. Det är självfallet även mycket viktigt att 
säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter och annan känslig information. Med 
anledning av detta fick respondenten inledande information kring undersökningens utförande 
och syfte, samt kring hur materialet skulle komma att hanteras. 
 
Respondenterna delgavs följande information: 

 De här intervjuerna är en del av ett examensarbete inom integrerad produktutveckling 

 Målet med arbetet är att föreslå förbättringsförslag kring processer och metoder 

 Syftet med intervjuerna är att beskriva hur företag arbetar med riskhantering i 

produktutvecklingsprojekt och vilka problem som kan uppstå i processen 

 De här intervjuerna kommer att spelas in och alla ljudfiler behandlas konfidentiellt och raderas 

efter utfört arbete 

 Era svar kommer att omnämnas namnlöst (exempelvis svarande 1) i rapporten och har som syfte 

att ge en ökad förståelse kring riskhantering 

 Om ni önskar att på förhand godkänna material ifrån denna intervju, innan publicering, är ni 

välkomna att meddela detta 

 
Då det var möjligt att kompletteringar skulle vara aktuella fick respondenterna en förfrågan om 
att svara på eventuella ytterligare frågor vid ett senare tillfälle. De fick även information kring 
när och hur återkoppling kring framtagna förbättringsförslag skulle ske. Den återkoppling som 
gjordes med företagen kan ses mer utförligt i kapitel 5.2.2. 

3.3.2 Pilottester 
Seidman (2013) ger ett handfast tips om att utföra pilottester av intervjuerna för att öka 
chanserna till lyckade intervjuer. Att utföra testintervjuer kan ge intervjuaren värdefulla 
lärdomar kring struktur, kontaktskapande och utförande. Med tipset om pilottester i åtanke 
utfördes initialt en telefonintervju med en projektledare på företag A, innan arbetet fortsatte 
med resterande intervjuer. Detta gav en möjlighet att anpassa frågeställningarna och 
intervjutekniken inför resterande intervjuer. Intervjuerna avslutades med en öppen fråga och 
uppmaning till respondenten att beskriva vad de tyckte var de viktigaste aspekterna inom 
riskhantering och vad de själva ville framföra, som inte redan tagits upp. Intervjufrågorna 
beskrivs mer ingående i kapitel 3.4.2. 

3.3.3 Konsten att lyssna 
Det är viktigt att som intervjuare lyssna och låta respondenten prata. Seidman (2013) förklarar 
att det är viktigt att inte låta sig skrämmas av tystnad som kan uppstå, utan ge respondenten en 
chans till eftertanke. Ofta upplevs korta pauser på någon sekund som mycket långa för personen 
som intervjuar, medan de ger respondenten en möjlighet att formulera sig. Seidman (2013) 
menar att det är viktigt att inte avbryta personens tankebanor genom att ställa för mycket 
följdfrågor innan de pratat färdigt, utan ger rådet att avvakta med eventuella frågeställningar till 
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senare. Seidman (2013) förtydligar dock att det är fördelaktigt att använda sig av följdfrågor 
under intervjun, som ett sätt att återkoppla till det som personen tidigare sagt och visa på 
uppmärksamhet.  
 
På samma sätt som ledande frågor kan ge ett missvisande svar kan också bekräftelser på 
uttalanden påverka respondentens fortsatta riktning. Seidman (2013) anser att det är viktigt att 
göra sig medveten om och söka minimera ens egna förstärkande uttalanden under intervjun. 
Exempel kan vara ord och fraser som ok, jaha, mhm, något som ofta är omedvetna uttalanden 
ifrån personen som intervjuar. Med ovanstående i åtanke var det viktigt att under intervjuerna 
vara mycket vaksam med eventuella förstärkande ord och fraser. Mycket fokus lades därför på 
att låta respondenterna själva beskriva sina erfarenheter och tankar, med så lite påverkan som 
möjligt. 

3.3.4 Stigande frågor 
Price (2002) beskriver stigande frågor (laddered questions) som ett sätt att strukturera upp 
intervjuer så att de inleds med enklare frågor, som sedan leder in till mer laddade ämnen. Price 
(2002) menar att frågor som berör agerande (i olika situationer) är generellt enklare att besvara, 
medan frågor rörande kunskap är lite svårare och frågor kring värderingar och känslor är än 
mer laddade. Stigande frågor sker i tre steg; först generella frågor kring agerande, sedan fokus 
på kunskap och därefter frågor kring värderingar och känslor (Price, 2002). De djupare och mer 
komplexa frågorna bör ställas senare i studien, då respondenten är mer avslappnad (Price, 
2002).  
 
För intervjuerna i detta arbete var det, enligt principerna gällande stigande frågor, fördelaktigt 
att starta med att be respondenten generellt beskriva projekten de arbetade i. Därefter kunde 
frågor kring kunskap introduceras, i form av att respondenten ombads beskriva vilka metoder 
de använde i sina projekt, samt när och hur detta skedde. Det byggde då upp till de svårare 
frågorna med fokus på organisationens utveckling, förhållningssätt och liknande, där 
respondenten fick beskriva hur de förändrat sitt arbetssätt genom åren och varför. I detta läge 
var det också möjligt att introducera frågor kring eventuella problematiska eller ”misslyckade” 
projekt, något som kunde vara svårt att närma sig innan personen var trygg i situationen. 

3.4 Intervjufrågor 
Tidigare beskriven metodik låg till grund för utformningen av intervjufrågorna, med avseende 
på både struktur och upplägg. Undersökningens faktiska intervjufrågor kan ses i detta avsnitt, 
medan de utförda intervjuerna gås igenom i nästkommande avsnitt. 

3.4.1 Övergripande frågor 
I enlighet med bland annat Williamson (2002) sammanställdes först övergripande frågor (som 
var de generella frågeställningarna för detta arbete). I listan följer dessa frågeställningar och de 
delfrågor som skapades för intervjuerna. 
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Frågeställningar i projektet: 
1. Vilka är de viktigaste faktorerna inom riskhantering och vilka konsekvenser kan uppstå 

om riskhanteringen utförs på ett icke tillfredsställande sätt? 

o Vad finns det för vedertagna metoder för riskhantering?  

(Observera att denna fråga täcks av litteraturstudien och inte ingår i intervjuerna) 

o Vilka är de vanligaste riskerna som företagen möter i sina projekt? 

o Har det varit tidigare projekt där riskidentifiering eller riskhantering misslyckats? 

o Vad har tidigare problematik med riskhantering gett för konsekvenser? 

2. Hur arbetar industriföretag med riskhantering idag och hur har deras arbete utvecklats 

under åren? 

o Hur ser en typisk riskhanteringsprocess ut? 

o Vilka metoder använder sig företaget av i dagsläget? 

o När under projekten arbetar de med riskhantering? 

o Hur har de (företagen) valt att utveckla sin riskmedvetenhet under åren? 

o Har de (företagen) tidigare använt sig av andra metoder? 

3. Hur kan arbetet med riskhantering förbättras? 

o Hur arbetar företaget med lärdomar i projekt/organisation (lessons learned)? 

o Vad ser företaget som de största problemen gällande risker i projekt? 

Ovanstående frågeställningar var utgångspunkt för de faktiska intervjufrågorna, som gås 
igenom mer utförligt i nästa kapitel. 

3.4.2 Undersökningens faktiska intervjufrågor 
När delfrågorna sammanställts utformades intervjufrågor så att de skulle vara öppna och 
uppmana respondenterna att berätta med egna ord om deras erfarenheter och åsikter. Price 
(2002) teori om stigande frågor låg till grund för ordningsföljden av frågorna. 
 

1. Kan ni beskriva ert arbete på företaget, vad har ni för arbetsuppgifter och ansvar? 

2. Kan ni beskriva hur projekten ni arbetar med vanligtvis är uppbyggda? (Vart i PU-Processen 

arbetar ni? Start och slutpunkt?) 

3. Vilka är de vanligaste riskerna som ni möter i era projekt? (vad kan gå fel?) 

4. Vilken typ av risker är svårast att upptäcka och/eller bedöma? 

5. Vilka risker brukar generellt innebära störst konsekvenser (för projektet, produkten osv.)? 

6. Hur arbetar ni för att upptäcka risker och potentiella problemområden i era projekt? (Hur ser en 

typisk riskhanteringsprocess ser ut?) 

7. Använder ni er av några speciella metoder för att identifiera eller analysera risker? 

8. När under projekten arbetar ni med riskhantering? 

9. Kan ni berätta om ett tillfälle där riskidentifiering eller riskhantering inte varit tillräcklig? 

10. Vilken typ av konsekvenser har tidigare uppstått till följd av problem med riskhantering? 

11. Kan ni berätta om hur ni har valt att utveckla er riskmedvetenhet under åren? 

12. Har ni tidigare använt er av andra metoder (som inte längre används)? 

13. Kan ni beskriva hur ni arbetar med att ta vara på de lärdomar som uppstår i projekt? 

Intervjufrågorna kompletterades med följdfrågor vid mötet med respondenterna, men agerade 
som lösa ramar för vad som var av intresse att undersöka. I nästkommande avsnitt beskrivs 
tillvägagångssätt för intervjuerna följt av sammanställning och analys.  
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3.6 Utförda intervjuer 
Utförandet av intervjuerna kan påverka resultatet, därför är det viktigt att vara lyhörd och 
försöka minska sin egen påverkan av respondenten. I detta avsnitt ges en beskrivning av hur 
intervjuerna utfördes, samt en sammanfattning av de viktigaste punkterna ifrån intervjuerna. 

3.6.1 Beskrivning av datainsamlingens utförande 
För detta examensarbete användes kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. Målet 
med intervjuerna var att få ökad insikt och förståelse kring hur företag arbetar med 
riskhantering i sin organisation. Intressanta aspekter att undersöka var huruvida riskhantering 
var en medveten, strukturerad och schemalagd del av verksamheten. Intervjuerna låg då till 
grund för att besvara den andra frågeställningen för detta examensarbete, nämligen hur 
industriföretag arbetar med riskhantering och hur deras arbete har utvecklats under åren. För 
att kunna ge förslag på förbättringsarbete var det viktigt att först förstå det synsätt och den 
arbetsstruktur som fanns i företagen. Förhoppningen var att få ta del av exempel på tidigare 
händelser eller risker som orsakat problem eller stora konsekvenser i projekt, samt insikt i 
varför dessa uppkommit. 
 
Med utgångspunkt i det ostrukturerade arbetssättet kring fallstudier, aktionsforskning och 
kvalitativa studier valdes ett fåtal öppna frågor som grund för intervjuerna. Personerna som 
intervjuades var projektledare som arbetade med produktutveckling på svenska 
industriföretag, men även personer som arbetade med projektledning på ett fristående 
konsultbolag. Då de var få till antal (7personer totalt) var det inte möjligt att dra några statistiska 
slutsatser av svaren som framkom, men trots detta kunde vissa likheter och skillnader urskiljas, 
vilket beskrivs mer utförligt i kommande avsnitt. 
 
Intervjuerna varade i cirka en timme vardera och dokumenterades med hjälp av 
stödanteckningar och ljudinspelning. Respondenterna informerades på förhand om att 
inspelning skulle ske och hur informationen skulle hanteras, se kapitel 3.3.1 för mer detaljerad 
lista över förhandsinformationen. Fokus låg på att få en ökad insikt i hur respondenterna och 
företagen arbetade med riskhantering och organisatoriskt lärande under produkt-
utvecklingsprojekt. En av de viktigaste aspekterna var att undersöka vilka svårigheter och 
problemområden som de upplevde vara mest avgörande eller frekventa under projekten. 

3.6.2 Sammanfattning av intervjuerna 
Totalt var det sju personer, ifrån 3 olika företag som intervjuades. Alla respondenter uttryckte 
problematik kring att ta tillvara på och bevara kunskap i organisationen. Även otydlighet i 
kundkrav var generellt problematiskt och ledde ofta till risker längre fram i projekten. Många av 
respondenterna förklarade att om det inte fanns tydliga och mätbara krav ifrån början, uppstod 
lätt olika tolkningar på dem under projektets gång. De upplevde att det därför var svårt att få en 
enhetlig bild av kraven som ställts på produkten. Flera personer beskrev outtalade 
förväntningar på produkten, som inte fanns noterade i kravspecifikationen, men som ändå var 
tvungna att uppfyllas. Det blev då problematiskt att avgöra hur väl produkten uppfyllde kraven 
som ställts på den, när inte alla reella krav fanns nedskrivna.  
 
Tabell 2 ger en överblick av svaren ifrån intervjuerna och visar ett antal av de största problem-
områdena som identifierats. Då syftet med intervjuerna var att ge en bredare insikt i generell 
problematik benämns företagen här med bokstäverna A-C och respondenterna ifrån respektive 
företag med bokstav och nummer, vilket gav en högre grad av sekretess. Det var då möjligt för 
respondenterna att känna sig trygga i deras uttalanden, så att ingen specifik person eller företag 
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blev utpekat. I kapitel 3.5.3 ges sedan konkreta exempel ifrån intervjuerna. Utöver erfarenhet 
ifrån sina befintliga tjänster gav flera av projektledarna även exempel ifrån företag de arbetat på 
tidigare, vilket också gav värdefull information kring hur olika företag valt att arbeta med 
riskhantering i sin verksamhet. 
 
Tabell 2. Sammanställning av intervjuresultat. 

 
 
Några av de vanligaste konsekvenserna av de risker som kan uppstå i projekt, var tids-
fördröjningar och ökade kostnader till följd av dem. Det framkom också att den mänskliga 
faktorn i stor mån kunde komma att påverka projektens framgång och då speciellt med avseende 
på kommunikation i arbetslaget. Det fanns också ibland tendenser till snabba lösningar utan att 
utreda problemet tillräckligt, vilket ytterligare kunde försvåra riskhanteringsprocessen. 
  

Företag A Företag B Företag C

Befattning på intervjuobjekt 1 respondent: Projektledare

2 respondenter: Projektledare 

och VD/tidigare projektledare 4 respondenter: Projektledare

Ansvarar över hela 

produktutvecklingsprocessen 

(idé till färdig produkt) Ja, vanligen Nej, vanligtvis inte Ja

Har en tydlig (och uttalad) 

struktur kring riskhantering Nej

Nej, kan skilja sig mellan 

personer i organisationen Ja

Använder sig av följande 

metoder för riskhantering

Riskbedömning (P*I) med listor 

och tabeller

Riskbedömning (P*I) för att vikta 

risker och specificera 

konsekvenser och åtgärder

Project risk management plan 

(enligt PMI), Crawford slip, 

filtrering (nivåfrågor), 

riskbedömning (P*I)

Ser ofta följande riskområden 

i sina projekt

Otydliga specifikationer och 

konflikterande produktkrav samt 

kvalitetsbrist (hållfasthet) hos 

komponenter

Resurshantering och otydlig 

kartläggning av befintlig 

process/lösning

Outtalade och icke definierade 

kundkrav, konceptuella tekniska 

lösningar, underskattning av 

produktionsmöjligheter och 

kommunikationsbrister

Ser följande som 

svåridentifierade risker i 

projekt Ovanliga eller konstiga risker

Systembegränsningar i befintlig 

verksamhet

Estimering av kostnad och 

materialåtgång, valutaeffekter, 

prototypinköp för konceptuella 

lösningar, tekniska risker och 

möjligheter till industrialisering

Arbetar med riskhantering i 

följande faser av projekten

Främst under planeringsfas men 

även på avstämningsmöten

Kontinuerligt i projekten och har 

delrapportering varje/varannan 

vecka, dock mest fokus i början 

och i slutet av projekten

Mest fokus i början, sen 

kontinuerligt i projekten under 

avstämningsmöten, samt för att 

kunna passera nyckelpunkter

Har fått följande 

konsekvenser i projekt på 

grund av oförutsedda risker

Förskjutning i tidsplaner och extra 

kostnad till följd av det, samt 

bristande kvalitet på 

komponenter

Ej uppnått önskat resultat eller 

tidsfördröjningar och/eller ökade 

kostnader

Förseningar är vanliga, men har 

även varit med om nedläggning 

av projekt och stora 

kostnadsökningar

Arbetar aktivt med lessons 

learned i organisationen

Nej (finns checklista och 

liknande, men utförs inte alltid) Nej Ja, men problematiskt

Har tydlig struktur/metod för 

arbete med lessons learned 

(LL)

Nej, men checklistorna ska gås 

igenom Nej

Nej. Har struktur för notering av 

LL vid projektslut och databas för 

samling av information, men 

saknar tydlig struktur för aktivt 

kunskapsbevarande
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3.6.3 Konkreta exempel ur verksamheten 

Exempel kring riskhantering 
Hur företagen valt att arbeta med riskhantering och problematik kring produktutvecklings-
processen skiljde sig åt en del mellan de olika företagen som medverkade i studien. Även om alla 
företagen arbetade med riskhantering i någon form, var det endast ett av dem som hade en tydlig 
och uttalad struktur kring hur det arbetet skulle ske. Flera av respondenterna beskrev att det 
fanns en tanke om risker, men att arbetssättet kunde skilja sig åt för olika medarbetare. Svarande 
B2 förklarade att ”man kan ju jobba på ett kvalitetssäkrat sätt utan att ha en nedtecknad process”. 
Respondenten menade med detta att de som arbetar på företaget har stor vana av 
projektledning och riskhantering att det inte fanns ett behov av en specifik struktur för en 
riskhanteringsprocess. Även svarande A1 beskriver ett liknande synsätt: ”det är hög 
medvetandegrad kring riskproblematik och det är väl kanske det viktigaste man kan ha”. Svarande 
A1 berättar vidare att ”det är mycket prat om riskbedömningar och att det ska skrivas ner [i 
riskbedömningslistor]” och förklarar att ”de ska hanteras men det finns inte så mycket ledstång att 
hålla sig i hur det där ska göras”.  
  
Svarande C4 beskriver att ”risknivån är ju någonting som ska finnas närvarande hela tiden, den 
ska presenteras vid varje gate”. Deras projekt är uppbyggda med olika avstämningsfaser (gates), 
som styr pengaflödet i projektet. För att få tillgång till finansiella medel skedde avstämningar 
vid varje gate, där risknivån presenteras. Det var få av de svarande som kunde ge konkreta 
exempel på när riskhanteringen misslyckats och vilka konsekvenser som uppstått på grund av 
detta. De flesta beskrev mindre problem som mindre tidsfördröjningar och ökade kostnader. 
Svarande C1 beskrev emellertid ett händelseförlopp där ett projekt lades ner efter cirka 1,5 år, 
eftersom produkten inte skulle kunna motsvara de krav som ställts på den. Svarande C1 
berättade även om en annan situation där ospecificerade krav på produkten ledde till ett 
totalstopp under flera månader (för mätning och analys) och resulterade i totalt 1 års försening 
och en extra kostnad på många miljoner kronor. Respondenten förklarade att det var tack vare 
deras avstämningsfaser som problematiken tydliggjordes och att projekten kunde stoppas innan 
ytterligare investeringar skedde. 

Exempel kring schemaläggning och struktur 
Svarande B1 förklarar att ett av de stora problemen de möter, gällande projektstruktur är ”att 
man inte har gjort en riktig plan ifrån början, där man har analyserat hur problembilden ser ut 
och sen, så att säga, definierat vilka aktiviteter som man behöver genomföra för att komma runt 
respektive problemområde. Utan man tror att man ser någon lösning och så springer man direkt 
på lösningsbiten”. Respondenten menar att det är lätt att förhasta sig och missa viktiga detaljer 
och möjligheter i projektet. De flesta av respondenterna ifrån företag C uttryckte också en 
önskan om att vara med redan ifrån idéfas, för att kunna påverka bland annat omfattningen av 
riskerna. Svarande C3 beskriver att de som projektledare önskar att vara med tidigare i 
processen och förklarar att ”man kan ju faktiskt redan ifrån början definiera i stora drag då vad 
som är de största riskerna för projektet och vad man eventuellt inte ska ta med”. Respondenten 
menar att de genom att vara med tidigare i processen också kan minimera risker genom att inte 
lägga in onödig komplexitet i form av ny och obeprövad teknik eller andra saker som kan bidra 
till exempelvis produktionsmässiga problem. 

Exempel kring kundkrav 
Flera av respondenterna uttryckte problematik kring att definiera kundkrav och skapa en tydlig 
kravspecifikation. Bland annat berättade svarande C1 att ”det finns outtalade krav som upptäcks 
eller som definieras längs med resans gång och kan få en del konsekvenser”. Respondenten 
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beskriver en problematik kring outtalade krav som utelämnas ifrån kravspecifikationen, men 
som ändå förväntas uppfyllas. Vidare ger svarande C1 exempel på vagt definierade krav så här: 
”man kan definiera att man vill ha en robust motor till exempel och det finns inga uttalade krav för 
vad som menas med en robust motor egentligen då. Och man kan vilja ha en motor med bra 
acceleration, men det finns inget som säger vad bra acceleration är för någonting”. Även svarande 
C2 beskriver att ”vad man ska leverera har inte varit så uttalat så att det har varit andra 
förväntningar på projektet än vad man ska leverera”, något som visat sig vara problematiskt och 
riskfyllt under projekten. 

Exempel kring lessons learned 
Företag C uttryckte en problematik kring lärande och bevarande av kunskap i organisationen 
och svarande C3 berättar att ”vi har inget bra sätt till att liksom överföra såna [lessons learned] 
vad man hittar i olika projekt, vi har inget sånt bra sätt, rent generellt”. Respondenten förklarar 
vidare att de inom projektgruppen ofta har möten och hjälper varandra, men att projekt som 
löper utanför deras grupp lättare tappas bort i processen. Företaget bedrev, under intervjuernas 
gång, ett projekt kring just lessons learned. Där fanns en tanke om förbättringsarbete genom 
tydliga faser och tidpunkter för aktiviteter inom lessons learned. Då organisationen hade 
inbokade avstämningsmöten kontinuerligt under projektprocessen var tanken att även lessons 
learned skulle schemaläggas under dessa möten och på så sätt integreras kontinuerligt under 
projektprocessen. Projektet kring lessons learned var dock pågående under detta arbetes gång 
och fullständiga lösningsförslag var därmed inte ännu färdigställda.  

3.7 Analys och resultat av intervjuerna 
När alla intervjuer utförts sammanställdes materialet och analyserades enligt metoder för 
behandling av kvalitativa studier. Resultatet ifrån intervjuerna, och den problematik som 
beskrivits, var sedan grunden till utformningen av förbättringsförslagen i nästa kapitel. 

3.7.1 Teori kring analys av intervjuer 

Att analysera kvalitativa studier 
Intervjuer kan ge värdefull inspiration för idégenerering, agera som grund för teorier och 
illustrera kontext (Alvesson, 2011). I detta arbete låg då intervjuerna till grund för att beskriva 
hur företag upplevde problematik kring risker i produktutvecklingsprojekt med avsikt att 
inspirera utformning av förbättringsförslag.  
 
Överlag saknas formella metoder och strukturer för analys av kvalitativa studier, vilket ofta 
resulterar i problematik och förseningar under analysfasen (Yin, 2009). Med avseende på detta 
betonar Yin (2009) vikten av att ha en tydlig plan för hur framkommen data ska komma att 
analyseras, redan innan intervjuerna påbörjas. Enligt Yin (2009) är det mycket viktigt att den 
som utför en kvalitativ studie behärskar empiriskt och kvalitativt tänkande, för att objektivt 
kunna analysera insamlad data. Något som kan underlätta för analys är att utgå ifrån den 
hypotes eller problematik som låg till grund för själva studien, vilket för denna studie var de 
intervjufrågor som sammanställts. Även de tre grundläggande frågeställningarna kring viktiga 
faktorer och konsekvenser för riskhantering, nuvarande och föregående arbetssätt för företag 
samt tankar kring förbättringsförslag låg till grund för analysen av intervjumaterialet. 
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Att avvakta med analys 
Siedman (2013) menar att det är svårt att hålla isär datainsamling och analys, men understryker 
att det är viktigt att undvika djupgående analyser innan all data är insamlad. Den som utför en 
studie förväntar sig ofta ett speciellt resultat utifrån den bakgrundsinformation som ligger till 
grund för själva studien. Siedman (2013) menar att om datainsamling och analys inte separeras 
kan resultatet ifrån en intervju påverka frågeställningar och resultat i nästkommande intervju. I 
enlighet med dessa tankar utfördes alla intervjuer i detta arbete innan sammanställning och 
analys av data skedde. 

Att hitta samband 
För att kunna analysera intervjuer och se samband och kopplingar i insamlad data är det enligt 
många viktigt att först sortera informationen som framkommit. Siedman (2013) beskriver att 
organisering av utdrag är en vanlig metod för att presentera och analysera data ifrån intervjuer. 
Även Ryen (2004) betonar vikten av att kategorisera data, för att kunna analysera den. Metoden, 
som Seidman (2013) hänvisar till, innebär att kategorisera korta utdrag ifrån intervjuerna som 
utförts, så att samband och teman blir lättare att urskilja. För att enklast utföra denna typ av 
kategorisering bör intervjuerna vara transkriberade i sin helhet, där nyckelord kan urskiljas. 
Vidare menar Siedman (2013) att samband kan identifieras mellan olika teman, likväl som 
mellan punkter inom ett tema. 
 
Ryen (2004) förklarar att en viktig aspekt för att analysera data ifrån kvalitativa studier, så som 
intervjuer, är att minska mängden data. Onödigt många eller långa intervjuer kan leda till en stor 
mängd data att hantera. Intervjuerna som utfördes i detta arbete var få och endast kort 
sammanfattade, med ljudinspelning som extra stöd. Därför agerade intervjufrågorna och 
anteckningar i viss mån som teman att kategorisera svar utefter. De viktigaste aspekterna, som 
framkom under intervjuerna, fördes in i en tabell (se kapitel 3.5.2), för att vara mer 
lättöverskådliga. För att ytterligare tydliggöra eventuella samband skedde en analys av 
resultatet ifrån intervjuerna, vilken gås igenom mer detaljerat i kapitel 3.7.2. 

3.7.2 Resultat av utförda intervjuer 

Resultat kring projektstruktur 
Alla respondenter beskrev en bild av tydlig projektstruktur och schemaläggning i projekten. 
Dessutom arbetade alla företag med kontinuerliga uppföljnings- och avstämningsmöten, där 
bland annat risker var en del av agendan. Trots tydliga scheman verkade dock alla 
respondenterna vara överens om att tidsfördröjningar var en av de vanligaste riskerna för 
projekten som de arbetade i. Vad den egentliga orsaken till tidsfördröjningar är, är så klart svårt 
att sia om, men de utförda intervjuerna tyder på att det finns en problematik även kring 
strukturen och schemaläggningen av projekten. Nu är det såklart svårt att dra några statistiska 
slutsatser utav detta, men troligen finns det förbättringsmöjligheter även inom det området. 

Resultat kring riskhantering och problematik 
För två av företagen saknades tydlig struktur kring riskhantering och ofta förlitade sig företagen 
på sina medarbetares kunskap och erfarenhet inom projektledning. Risker uppstår i och för sig 
även om det finns en tydlig struktur för riskhantering, men forskningen tyder på att en tydlig 
struktur tenderar att hjälpa företag att minska risker och konsekvenser i projekt. I likhet med 
forskningen upplevde även företagen i denna studie att tekniska risker var speciellt svåra att 
förutspå, då tekniken ofta är innovativ och obeprövad. 



 35 

Resultat kring kunden och dess krav på produkten 
Några av de största problemområdena, som respondenterna beskrev, var kravrelaterade och 
resulterade i bland annat tolkningsfel. Otydliga kravspecifikationer, konflikterande kundkrav 
och vaga eller outtalade kundkrav var något som respondenterna själva upplevde under sina 
projekt. I många fall var det kunden själv som lämnade en kravspecifikation, vilken 
projektledaren och resterande arbetslag inte varit med och utformat. Enligt tidigare forskning 
är kommunikation en av de viktigaste bitarna gällande kundkrav och respondenterna beskrev 
kravprocessen som någonting utanför deras arbetsområde.  
 
För att kunna tillverka en produkt som tillfredsställer kundens önskemål är det viktigt att förstå 
vad kunden egentligen menar och att skapa ”tolkningsfria” och mätbara krav. För att optimera 
projektens resultat vore det troligen bra om projektledare, och andra viktiga nyckelpersoner, 
deltog i utformningen av kundkrav. Då är det också möjligt för projektledarna att själva sprida 
kundens önskemål genom projektet och lättare förstå vad de kommer att utvärdera emot. 

Resultat kring bevarande och utnyttjande av kunskap i en organisation 
De flesta av respondenterna beskrev att det fanns tankar om vikten av att bevara kunskap i 
organisationen och i vissa fall även någon form av arbetsmetod för detta. Gemensamt var dock 
att det saknades tydlig struktur för arbetet och integration av lessons learned i den vanliga 
projektprocessen. Det gavs inte tid och utrymme i det ordinarie arbetet för att personalen 
verkligen skulle kunna arbeta med att skapa, bevara och reflektera kring lärdomar ifrån 
processen. Troligen berodde detta på att projekten som bedrivs generellt är under hög tidspress 
och att personalkostnader hålls till ett minimum.   
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4 Slutsatser av studien 
I detta kapitel presenteras övergripande slutsatser ifrån litteraturstudien och de intervjuer som 
utförts. Slutsatserna är indelade efter de fyra kategorier som litteraturstudien grundades på, 
nämligen: Riskhantering, projektstruktur, användarkrav och organisatoriskt lärande. 

4.1 Riskhantering och problematik 
Av denna studie har framkommit att risker och oväntade problem i produktutvecklingsprojekt 
är vanligt förekommande, men också kan innebära stora konsekvenser för projekten. När det 
gäller ny-produktutveckling är ofta de tekniska lösningarna innovativa och obeprövade, vilket 
gör dem extra riskfyllda. Dock är innovation ofta en konkurrensfördel och något som många 
företag strävar efter idag. För att undvika höga kostnader och stora tidsfördröjningar i projekten 
är det viktigt att så tidigt som möjligt försöka förutspå vad som kan gå fel under arbetets gång. 
Det finns en mängd olika metoder för att analysera och utvärdera risker, men de flesta av 
respondenterna hänvisade till (det som benämns här som) P*I-metoden. De utförde då en 
riskanalys med hänsyn till exempelvis inverkan av en händelse och hur troligt det är att 
händelsen uppstår. Det är också mycket viktigt att förstå och definiera riskerna för att kunna 
hantera dem korrekt. Flera forskare, likväl som respondenterna, beskrev ändå att många risker 
förblev odefinierade eller rent av outtalade. 

4.2 Projektstruktur 
Forskning tyder på att en tydlig struktur underlättar för företag i deras projekt, då det blir lättare 
att överblicka de olika faserna i processen och skapa prioriteringsordning för de olika 
aktiviteterna som ska utföras. Traditionellt sett är det en liten specialgrupp som initialt 
kartlägger projektprocessen och förmedlar informationen vidare. Hur den typen av grupper ser 
ut kan dock skilja sig mycket beroende på storlek och typ av företag, men även mellan olika 
grupper inom en organisation. Större företag tenderar att ha mer resurser och därmed bättre 
möjligheter till tvärfunktionella team, medan teamen i mindre företag tenderar att bestå av 
någon eller några få personer.  
  
Intervjuerna, som utfördes för detta arbete, pekar på att det kan vara fördelaktigt att inkludera 
fler personer (viktiga intressenter) tidigare i processen. Då finns det troligen möjligheter att 
upptäcka fler risker tidigare i utvecklingsprocessen, vilket också sparar både tid och resurser. 
Det är även rimligt att anta att företag till viss mån skulle kunna minimera onödig komplexitet 
av nya produkter, genom att göra djupare analyser av exempelvis produkt-funktioner och risker 
i ett tidigt skede av produktutvecklingsprocessen.  
 
Att dela upp projektets aktiviteter med hjälp av WBS och sedan strukturera upp dem på ett 
sådant sätt att den kritiska linjen framgår, kan hjälpa företag att förutspå hur olika risker kan 
komma att påverka tidsplan och budget. Enligt flera av respondenterna var förseningar vanligt 
förekommande i projekten, något som kunde bero på att målet (för projektet) inte alltid var 
tydligt definierat. Genom frekventa avstämningar i de olika faserna kan många problem 
uppdagas innan allt för stora investeringar görs. Återkommande avstämningar underlättar ofta 
också att säkerställa projektets frammarsch.   
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4.3 Användaren och dess krav på produkten 
Flera av respondenterna beskrev problematik kring otydliga eller outtalade kundkrav, som 
innebar risker i projekten de arbetade i. I flera fall fanns det krav som helt utelämnats ifrån 
kravspecifikationen eller att de som inkluderats var vagt definierade. Problematiken med 
kravspecifikationerna innebar att samma (eller liknande) otydliga eller outtalade krav återkom 
i flera projekt. För några av dessa krav fanns det kunskap och definitioner utspritt i 
organisationen, men trots detta saknades mätbarheten på flera ställen i kravspecifikationen, då 
definitionerna inte sammanställts och sparats för framtida bruk. 
 
Forskningen tyder på att en strukturerad kravhanteringsprocess med stort fokus på att förstå 
användaren kan minimera risker i produktutvecklingsprojekt. Det är då viktigt att skapa tydliga 
och väldefinierade krav som kan mätas eller utvärderas. Om kraven upplevs vara svåra att 
definiera på ett mätbart och tekniskt sätt kan det vara fördelaktigt att göra djupare analyser med 
exempelvis funktionsträd eller liknande metoder. Genom att uttrycka krav i tekniskt mätbara 
termer blir det också lättare att säkerställa att alla är överens om vad projektet har för slutmål. 
Det kunden uttrycker i ord kan ofta tolkas på flera olika sätt, vilket visat sig vara problematiskt 
och leder lätt till onödiga risker i projekt. Genom att ha tydliga kommunikationsmedel blir det 
lättare att stämma av och kontrollera om produkten uppfyller kundens egentliga önskemål. 
Tydliga och mätbara krav ger också ett bra underlag för utvärdering och testning av den slutliga 
produkten. 

4.4 Bevarande och utnyttjande av kunskap i en organisation 
Att använda sig av tidigare erfarenheter och lärdomar ifrån lyckade och mindre lyckade projekt 
är en stor konkurrensfördel och något som blir allt viktigare inom produktutveckling. Om 
organisationen lyckas bevara och använda kunskap och erfarenheter kan de uppnå kortare 
uppstartstider i projekten, likväl som att undvika onödig upprepning av risker och problem. 
 
Kunskap i organisationen kan sparas och bevaras på många olika sätt, men allt fler betonar 
vikten av kollegialt lärande och nätverkande inom organisationen. Inom exempelvis Lean är det 
stort fokus på den mänskliga resursen i företag och genom interaktion kan kunskap spridas och 
hållas levande i organisationen. Forskning tyder också på att företaget kan dra nytta av sin egen 
arbetsstruktur som ett sätt att implementera kunskap i organisationen, som komplement till 
exempelvis datorsystem och nätverk mellan individer. Det är ofta i de kritiska punkterna i 
projekten som störst lärdomar finns att ta, vilket ofta även sammanfaller med projekt-
avstämningar och liknande. Det är däremot av största vikt att ta hänsyn till tidsbrist och yttre 
press på de anställda, för att undvika falskt lärande och maximera kunskapsbevarandet. 
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5 Resultat 
Efter utförd studie sammanställdes viktiga punkter i föregående avsnitt. Detta kapitel bygger 
vidare på den information som framkommit under studien och förslag på processförbättringar 
ges kring hur företag bör arbeta med riskhantering under produktutvecklingsprojekt.  

5.1 Förbättringsförslag för riskhantering under produktutvecklingsprojekt 
Detta avsnitt beskriver förbättringsförslag gällande riskhantering, projektstruktur, kundkrav 
och organisatoriskt lärande. Förslagen presenteras sedan kortfattat i punktform och 
presenterades för de projektledare som deltagit i intervjuerna. 

5.1.1 Förbättringsförslag gällande generell riskhantering och projektstruktur 
De flesta är överens om att en tydlig struktur underlättar för företag i deras projekt. En översikt 
av hela processen kan fås genom att dela upp projektens alla faser och aktiviteter med hjälp av 
WBS. Därpå kan dessa aktiviteter struktureras upp schematiskt med hjälp av CPM så att den 
kritiska linjen framträder. Den kritiska linjens faser kan också vara till hjälp för att rangordna 
och utvärdera risker, utefter påverkan på projektets tidsplan, utefter när de infaller. Det bör vara 
stora avstämningsmöten i samband med ytterligare investeringar, där risker och andra viktiga 
aspekter presenteras. Det är också viktigt med kontinuerliga avstämningar längs med hela 
projektets gång, för att säkerställa att allt flyter på enligt plan och att kunna identifiera 
eventuella nya problemområden. Ett exempel på faser för större avstämningar kan vara vid varje 
block i produktutvecklingsprocessen som kan ses i Figur 9. Det är också viktigt att skapa en miljö 
som uppmuntrar till kommunikation och interaktion i och mellan projektgrupper.   
 

 
Figur 9. Linjär beskrivning av produktutvecklingsprocessen, baserad på Wright (1998). 
 
Formella riskanalyser bör ske så tidigt som möjligt i processen och sedan dokumenteras, 
förslagsvis genom att använda P*I-metoden. Det är viktigt att definiera även svårformulerade 
risker och att uppdatera riskanalysen vid varje nyckelpunkt i projektet, för att fånga upp 
eventuella nya risker. 

5.1.2 Förbättringsförslag gällande arbete med kundkrav 
Nyckeln till en bra produkt är att förstå vilka egenskaper som efterfrågas. Inkludera fler 
intressenter tidigt under kravspecifikationsarbetet för att ge ett bredare perspektiv och öka 
kommunikationen mellan olika intressenter. Specificera vilken marknad som produkten riktas 
till och använd exempelvis personas eller fokusgrupper för att säkerställa att kundens önskemål 
är i fokus under utvecklingsarbetet. 
 
Säkerställ också att alla kundkrav är mätbara och specificerade. Det är viktigt att få med alla krav 
som ska utvärderas gentemot, men även att få med de svårformulerade kraven. Om några krav 
är vagt definierade bör de utredas vidare och delas upp i mindre, med mätbara variabler, 
förslagsvis genom funktions- eller kravträd. Gör gärna en lista på önskemål, som fungerar som 
inspiration för konceptutveckling. Specificera också tidigt i processen hur produkten kommer 
att utvärderas och testas, för att säkerställa att inte viktiga aspekter förbisetts. Bestäm på 
förhand vilka metoder som används för testning och utvärdering, exempelvis hållfasthets-
beräkningar, datorsimulationer och fokusgrupper. 
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5.1.3 Förbättringsförslag gällande kunskapsbevarande i organisationer 
När det gäller att bevara kunskap är det viktigt att den är lättåtkomlig, överskådlig och 
implementerad i den dagliga verksamheten. Någon form av digital samlingsplats kan vara 
behjälpligt, men viktigast av allt är att det används, snarare än egentlig utformning och struktur 
av system. En fysisk anslagstavla på en central plats i företaget kan göra mer nytta, om den 
används frekvent, än stora och komplicerade datorsystem. Det är bra om lagringssystemet 
innefattar olika kategorier och tillåter sökmöjligheter.  
 
Det är viktigt att avsätta tid och resurser för att arbeta med lärande i organisationen, samt att 
implementera det i den vanliga projektprocessen. Genom att utnyttja projektets ordinarie 
avstämningsfaser kan organisatoriskt lärande implementeras gradvis i företagets existerande 
projektprocess. Tillsätt också personer som är ansvariga för dokumentation och liknande. 
Genom att uppmuntra och ge tidsmässiga möjligheter för projektgruppen att undersöka tidigare 
framgångar och problematik kan företaget undvika upprepning av tidigare problematik och 
minska onödiga repetition av risker i framtiden. Då finns det också möjlighet att utvärdera 
potential för att kunna använda olika typer av modullösningar ifrån tidigare projekt, och på så 
sätt även minska den tekniska osäkerheten.  
  
De anställda är företagens främsta resurs där nätverk och samordning av personer i 
organisationen kan ge fantastiska resultat. Ordna arbetsplatsen så att den möjliggör spontana 
mötesplatser, inte bara i den egna projektgruppen, utan genom företaget i stort. Kommunikation 
mellan de anställda blir därmed ytterligare ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter genom 
organisationen. 

5.1.4 Sammanställning av förbättringsförslag 
För att lättare illustrera de viktigaste aspekterna sammanställdes förbättringsförslagen 
kortfattat i en punktlista, vilken också användes för att presentera förslagen för respondenterna. 
 

 Skapa en tydlig och överskådlig projektstruktur 
 Använd WBS och CPM 

 Definiera mätbara kundkrav tidigt i processen och skapa en komplett kravspecifikation 
 Vidareutveckla alla oklarheter med hjälp av funktionsträd och liknande 

 Ha kontinuerliga avstämningar 

 Fokusera på riskhantering och lärdomar, utse också ansvarig för dokumentation 

 Skapa en miljö som inbjuder till nätverkande och kommunikation 
 Spontana mötesplatser, gemensamma fikarum eller inbokade möten 

Ovanstående var då de viktigaste aspekterna som framkom under denna studie, där en 
kombination av tydlig struktur, väldefinierade kundkrav och organisatoriskt lärande kan 
användas för att identifiera och minimera risker i produktutvecklingsprojekt. 

5.2 Feedback (ifrån företagen) 
För att i viss mån validera förbättringsförslagen presenterades dessa för de företag som ingick i 
studien. De fick först en sammanställning av de viktigaste punkterna som framkommit av 
litteraturstudie och datainsamling. Sedan presenterades förbättringsförslagen och företagen 
fick en möjlighet att ge feedback kring hur förslagen skulle kunna fungera i deras organisation. 
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5.2.1 Gruppåterkoppling 
Williamsson (2002) beskriver gruppåterkoppling som ett sätt att få värdefulla förbättrings-
förslag och insikter. Genom att samla deltagare för analys tillsammans, menar Williamsson 
(2002) att det är möjligt att gemensamt tolka, utvärdera och utveckla resultat. Efter att olika 
förbättringsförslag utvecklats presenterades de för projektledarna som deltagit i studien, så att 
de hade en möjlighet att ge feedback. För företag C innebar detta ett gruppmöte på cirka en och 
en halv timme, där alla projektledarna kunde ge feedback kring de förslag som framtagits, samt 
analysera om det skulle vara möjligt att tillämpa dem i organisationen.  
 
På grund av tid och övriga begränsningar i detta arbete var det inte möjligt att testa 
förbättringsförslagen i fysiska projekt på företagen. Denna typ av gruppåterkoppling agerade 
som en form av test för de förbättringsförslag som utvecklats och var en värdefull grund för det 
slutliga resultatet.  

5.2.2 Feedback ifrån gruppåterkoppling med Företag C 
Under gruppåterkopplingen diskuterades förbättringsförslagen och företagets syn på dessa, 
gällande sin egen verksamhet. Många av förslagen var sådant som företaget redan arbetade 
aktivt med, så som exempelvis kontinuerliga avstämningar och riskanalyser. Den viktigaste 
förändringen som företaget såg var att göra riskhanteringsprocessen till en del av 
vardagsarbetet, snarare än en separat del av produktutvecklingsprocessen. Tanken var då att 
frekvent på veckomöten kunna ta upp och arbeta med några få risker, istället för att ha större 
möten (månadsvis) där alla risker ska behandlas. Företaget upplevde att det var svårt att få 
personer i organisationen att vilja delta aktivt i specifika riskmöten, då mötena ofta resulterade 
i ytterligare uppgifter att ta hand om. Genom att fokusera på färre risker i fler faser skulle det 
troligen vara möjligt att integrera riskhanteringen i den ordinarie agendan.  
 
Det framkom även en intressant tanke om att eventuellt anställa en separat person som 
riskmanager, som hade huvudansvar över alla risker i flera projekt. Att utöka personalstyrkan 
antogs då kunna underlätta för projektledarna i deras roll, då de generellt bär mycket av 
riskansvaret på egen hand under projekten. Det fanns även en intressant tanke om att kunna 
analysera riskerna utefter kostnadspåverkan, något som företaget inte arbetade med, men som 
är vanligt för riskanalyser. 
 
Det väcktes även en del funderingar kring hur WBS och kritiska linjen skulle kunna användas för 
att skapa en schematisk struktur för riskerna under projekten. Det ansågs vara svårt att lägga 
risker som specifika aktiviteter i Gantt-schemat, då många risker kan löpa under lång tid och 
ibland aldrig kan helt åtgärdas. Exempel på det kan vara risker inför lansering, som sker två år 
framåt i tiden, där det kan vara svårt att veta vilken information som behövs för att kunna arbeta 
vidare med risken och då risken därmed blir svår att tidsätta. Däremot ansåg företaget att det 
vore intressant att kunna skapa en schematisk överblick av alla riskers separata aktiviteter och 
deadlines, då det var något de inte tidigare haft möjlighet att göra. En form av översiktskarta för 
aktuella risker i projektet skulle då kunna hjälpa till att ge en överblick av vad som behöver 
åtgärdas under avstämningsmöten.  
 
Under sessionen diskuterades kravspecifikationer och outtalade eller vaga kundkrav, något som 
ansågs vara svårhanterat. Det fanns en del krav som produkten testades utefter, men som inte 
ingick i kravspecifikationen. Det fanns även en del övergripande krav, som inte var tydligt 
definierade, som exempelvis att en produkt ska uppfylla alla krav för ett specifikt 
marknadsområde. Det fanns inte nedskrivet en fullständig lista på alla krav som ingick under 



 41 

varje marknadsområde, även om kunskapen kring detta fanns utspritt i organisationen. 
Projektledarna behövde då söka upp flera personer på olika avdelningar i organisationen under 
nya projekt, för att få med de riskerna mer utförligt. Det hade då varit en bra idé att kunna samla 
och spara olika typer av kravspecifikationslistor, för exempelvis olika marknadsområden. De 
listorna skulle sedan kunna hänvisas till, som en form av kravträd för vagt definierade risker. 
Det var då ett exempel på kunskap som skulle kunna bevaras i organisationen och användas i 
framtida projekt, för den specifika marknaden. Företaget såg det också som positivt att öka 
mätbarheten på de krav som listades i kravspecifikationerna, för att öka tydlighet och minska 
missförstånd.  
 
Att skapa, spara och komplettera med fördefinierade kravspecifikationer för olika produkt-
områden i organisationen skulle då kunna underlätta för kommande problematik med otydlig 
definierade krav. Exempel på krav som ofta förekommer, men som är generellt vagt definierade 
är säker, användarvänlig, miljövänlig, hög prestanda, robust eller bra acceleration. Genom att 
använda den kunskap som redan finns inom respektive område i företaget och fysiskt spara 
informationen blir den mer lättillgänglig för kommande projekt. Troligen sparar den typen av 
kunskap också en hel del tid och minskar risker och missförstånd i kommande projekt.  

5.3  Fördjupning efter återkoppling 
Efter feedback ifrån respondenterna utvecklades förbättringsförslagen ytterligare och 
resulterade i ett förslag på projektprocess för att inkludera riskhantering och lessons learned. 
Ytterligare förslag på arbetssätt och metoder illustreras med hjälp av scenarios. 

5.3.1 Förslag på övergripande projektprocess 
En generell överblick av produktutvecklingsprocessen kan ses i Figur 10. Faserna i processen är 
mycket förenklade och följer Wrights (1998) produktutvecklingsprocess som nämnts tidigare. 
 

Figur 10. Förenklat förslag på produktutvecklingsprocess som inkluderar aktiviteter med risk-
hantering och organisatoriskt lärande. 
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Generellt gäller att ha kontinuerliga möten veckovis, med arbete kring risker och lärdomar för 
aktuell fas, samt stora avstämningsmöten vid varje ny fas. Nedan ges en beskrivning av 
processförslaget för arbete med produktutveckling, med hänsyn till riskhantering och 
organisatoriskt lärande.  
 
 I projektets första fas Problemformulering (A): 

1. Inkludera flera intressenter i arbetet, som exempelvis kund, projektledare och marknadsansvarig 

och skapa en inbjudande och kommunikativ miljö 

2. Gå igenom tidigare projekt och ta hänsyn till tidigare lärdomar 

3. Dela upp faser och aktiviteter med hjälp av WBS 

4. Skapa en tydlig projektplan med hjälp av identifierade faser och CPM 

5. Gör en lista över eventuella risker som kan uppkomma och dela in dem utefter aktuella 

projektfaser (schematiskt), se till att få med även svårformulerade risker 
6. Gör en riskanalys med hjälp av P*I och värdera risker utefter vilka konsekvenser de får. Ta hänsyn 

till kostnad och projektfaser, för att avgöra påverkan på hela projektet. 

I projektets andra fas Kravspecifikation (B): 
1. Tolka kundens uttryck till kundkrav 

2. Gå igenom tidigare kravlistor för produkt- eller marknadsområdet och uppdatera utefter nya 

lagändringar och liknande 

3. Använd ett funktionsträd för att definiera och skapa mätbara krav 

4. Notera alla krav i en kravspecifikation och återkoppla till kund för godkännande 

I projektets fjärde fas Konceptutveckling (C): 
1. Undersök möjligheter till modullösningar (minska tekniska risker) 

2. Ha risker i åtanke gällande produktionsmöjligheter 

I projektets femte fas Konceptval (D): 
1. Säkerställ att alla krav och önskemål tagits i åtanke 

2. Testa av eventuella tekniska oklarheter, så att de fungerar 

I projektets sjätte fas Vidareutveckling (E): 
1. Säkerställ att alla krav och önskemål tagits i åtanke 

2.  Testa av eventuella tekniska oklarheter, så att de fungerar 

3. Ha risker i åtanke gällande produktionsmöjligheter 

I projektets sjunde fas Detaljkonstruktion (F): 
1. Säkerställ att alla krav och önskemål tagits i åtanke 

2.  Testa av eventuella tekniska oklarheter, så att de fungerar 

3. Ha risker i åtanke gällande produktionsmöjligheter 

I projektets åttonde fas Tillverkning och projektavslut (G): 
1. Säkerställ produktions- och distributionsmöjligheter 

2. Dokumentera projektet i avsett media 

3. Reflektera kring och dokumentera risker, problematik och lärdomar under projektet 

Under alla faser ska också riskanalysen gås igenom och eventuella nya risker tilläggas, samt 
reflektion ske kring problem och lärdomar. Det är viktigt att utse ansvarig person för 
dokumentation vid varje möte och avstämningsfas. I kapitel 5.3.2 presenteras ett scenario över 
hur en praktisk tillämpning av förbättringsförslagen skulle kunna se ut. 
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5.3.2 Scenario – Medelstora industriföretaget AB 

Bakgrund 
Ett medelstort företag arbetar med produktutveckling och har en redan tydlig projektprocess 
med åtta stora fasavstämningsmöten under projektets gång. Varje vecka träffas projektteamet 
för veckomöten och varje månad har de större avstämningsmöten. De brukar prata om risker på 
sina månadsmöten, men upplever ofta att riskhanteringsprocessen löper som ett sidospår under 
själva projektet och mest bidrar till extraarbete. Det har resulterat i att personalen inte gärna 
vill delta på månadsmötena och försöker att hitta ursäkter att slippa. Mötena brukar ta lång tid 
och många upplever att de inte får ut så mycket av dem. Ofta pratas det om olika saker, men när 
mötena är slut är det svårt att veta vem som faktiskt ska göra vad och när det måste ske. Det 
leder också till onödiga konflikter i teamet, där alla har olika uppfattning om vad som ska göras. 
Projektteamet har inte arbetat ihop så mycket tidigare och träffas sällan i vardagen (utöver 
månadsmötena) då de arbetar på olika avdelningar belagda i separata byggnader i företaget. 
Några upplever också att det är svårt att fråga kollegorna om mindre problem då det alltid är så 
mycket som ska hinnas med när de ses. De har ett befintligt datorsystem som lagrar 
projektinformation, men där kan bara de som ingått i projektet läsa dokumentationen. De kan 
inte heller söka på projekt, utan att veta exakt vad de letar efter. 

Förbättringsförslag för Medelstora industriföretaget AB 
Företaget har gått igenom förbättringsförslagen ovan och projektteamet känner att de är redo 
för förändring. Teamet startar med ett stormöte, där de diskuterar aktuella problem i projektet 
och arbetslaget där de försöker att fånga upp allas tankar och idéer. Teamet bestämmer sig för 
att de har 10 stora risker som de behöver arbeta med, där 3 är aktuella att hantera inom de 
närmaste 4 månaderna. Teamet bestämmer då att de ska fokusera på de 3 riskerna på 
kommande möten och utser personer som är ansvariga för att överse varsin av de 10 riskerna. 
Personen får också en extra teammedlem som sekundäransvarig, för att kunna bolla med, vid 
behov. Övriga risker lyfter de bara kort på månadsmötena, för statuskontroll, tills de 
prioriterade riskerna är åtgärdade. De bestämmer också att de inför nästa projekt ska starta med 
en ordentlig genomgång av projektets faser, risker och kundkrav, så att de alla har en tydlig 
överblick över projektet redan ifrån början. 
 
Teamet träffas varje vecka och startar med en kort runda av status i projektet. De har också satt 
upp en anslagstavla i projektrummet, för att illustrera progressionen i projektet. Där har de 
avsatt en del av tavlan för idéer och tankar, som alla i projektet skriver på PostIt-lappar och 
sätter upp när de känner för det. På veckomötena lyfts även nya idéer och tankar som 
framkommit sen senaste mötet. Projektledaren har börjat att skapa en tydlig agenda för alla 
möten, med tydliga tider och avsatt tid för övriga diskussioner. Agendan skickas ut till teamet 
dagen före mötet, så att de har möjlighet att komma med förslag på saker som behöver tas upp. 
Mötena protokollförs och alla aktiviteter som diskuteras tilldelas en ansvarig person, innan 
mötet avslutas. Tydligheten gör att projektteamet har lättare för att kommunicera och 
anslagstavlan gör att de kan lyfta saker i gruppen som de annars inte tagit upp. Teamet har också 
bett projektledaren att sammanfatta alla problem och lösningar som uppstår under projektet 
och lägga till det i den slutliga dokumentationen för projektet, så att de inte tappar viktig 
kunskap på vägen. De kan numera gå in och läsa alla projektfiler, men har fortfarande inte 
lyckats ändra i sitt datorsystem så att de kan söka på vissa nyckelord. De har dock lyft den frågan 
på sina ledningsmöten och hoppas att de kan avsätta resurser till detta. 
 
  



 44 

På ett av mötena framkommer att det finns en del kundkrav som är otydliga och en del som inte 
är med i kravspecifikationen. En av medlemmarna får då i uppgift att ansvara för att det utreds 
och åtgärdas. Personen pratar med några av avdelningarna och hittar information som hjälper 
till att göra flera av kraven mätbara, samt noterar de krav som missats i den aktuella 
kravspecifikationen. Ett av kraven är fortfarande otydligt, så personen bokar in ett möte med 
några ur projektgruppen för en aktivitet där de tillsammans skapar ett funktionsträd och 
försöker att hitta rotorsaker till problemet. Funktionsträdet godkänns på nästa möte och de 
bakomliggande kraven noteras även dem i kravspecifikationen. 
 
Projektteamet har börjat att prata mer med varandra och vågar be om hjälp och diskuterar mer 
på mötena. De har också börjat med att rotera mötesplats för månadsmötena, så att de numera 
träffas i alla byggnader och inte bara på projektkontoret. Då finns det tid för lite mingel och 
småprat före och efter mötet. De har också börjat gå till varandras kontor mer än förut och fikar 
ihop ibland på rasten. Då får de möjlighet att lyfta problem på ett avslappnat sätt och hitta nya 
intressanta vägar framåt.   
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6 Diskussion 
Målet med detta arbete var att kunna ge förslag på förbättringar gällande produktutvecklings-
processer, med avseende på riskhantering. Detta avsnitt beskriver för- och nackdelar med 
processen för arbetet som utförts, samt diskussion kring det resultat som framkommit. 

6.1 Diskussion kring metod 
För detta arbete valdes fokus på projektledare som arbetar med produktutveckling, men andra 
personer i organisationen kan ha en annan syn på risker och riskhanteringsprocessen. Kunder 
och beställare har sitt synsätt, montörer och konstruktörer ett annat och ledningen ser troligen 
andra aspekter. Genom att intervjua fler led i företaget hade troligen bilden av projektprocess, 
riskhantering, kundkrav och kunskapsbevarande sett lite annorlunda ut. Att projektledarna 
upplever att processen är välstrukturerad och väl kommunicerad ut i organisationen innebär 
inte per automatik att personen som faktiskt beställer materialet delar den uppfattningen. Likväl 
som att kunden kanske upplever att denne förmedlat sina krav mycket tydligt, medan 
projektledarna inte ser det på det sättet, eller att konstruktören som ska skapa ritningar och 
modeller inte egentligen förstår varför en detalj ser ut på ett visst sätt. 
 
Företagets storlek och etablering på marknaden kan påverka deras syn på risker och 
projektprocesser. Det är troligt att ett litet och relativt oetablerat företag arbetar mycket olikt 
ett stort och väletablerat företag, något som tagits upp av tidigare forskning. Förhoppningen var 
under detta arbete att kunna inkludera företag med olika bakgrund för att få så stor vidd som 
möjligt. Dock har alla arbeten begränsningar och i detta fall innebar det att endast tre företag 
studerades. Genom att utöka spannet för studien hade troligen svaren fått större spridning. Det 
är också möjligt att det finns ytterligare forskning inom området, som inte ingått i 
litteraturstudien, något som kanske kunnat ge ännu mer insikt i problematiken. 
 
Med hjälp av en tydlig struktur för datainsamling var det möjligt att få fram mycket och 
djupgående information ifrån respondenterna. Speciellt intressant var tankesättet kring 
stigande frågeställningar, där svårighetsgraden byggdes upp under intervjuernas gång. Att få 
personer att öppna upp sig kring misslyckanden och problem i organisationen är inte alltid helt 
lätt, men då företagen själva såg brister som de önskade åtgärda var de mycket tillmötesgående. 
Under vissa intervjuer gick det bra att följa uppställda frågeställningar relativt linjärt, medan 
andra intervjuer krävde en mer rörlig inställning och fler följdfrågor. Det beror troligen på att 
alla människor är olika och har olika lätt för att uttrycka sig muntligen. Vissa personer var också 
ganska stressade under intervjuerna, av själva situationen, likväl som av sitt dagliga arbete. 
Trots detta framkom mycket intressant och värdefull information under intervjuerna, som gav 
en stor insikt i företagens arbetssätt och problematik. Det hade ändå varit intressant att kunna 
studera fler företag och även fler led i organisationen, för att få ett bredare perspektiv.  

6.2 Diskussion kring arbetsprocess 
Detta arbete har behandlat vikten av tydlig struktur och riskhantering i projekt, varpå även 
examensarbetet i sig har bedrivits med de aspekterna i åtanke. Innan arbetet påbörjades 
utfördes en enklare analys av vad som skulle kunna komma att bli problematiskt i projektet för 
att agera som underlag till det tidsschema som skapades. Då examensarbetet saknade en tydlig 
uppdragsgivare (företag) var det av stor vikt att hitta samarbetspartners och respondenter för 
intervjuerna, något som visade sig vara problematiskt. Då projektspecifikationen skapades hade 
endast ett företag identifierats, som hade möjlighet att ställa upp i denna studie, varpå mycket 
fokus lades tidigt i projektet på att hitta fler projektledare att intervjua.  
 



 46 

Generellt tenderar många projekt att vara långsamma i uppstarten, då mycket information 
saknas, medan de i slutet ofta blir mer hektiska. Med detta i åtanke planerades de tidigare 
faserna i projektet under kortare tid och extra tid lades istället in i slutet av projektet, för att 
täcka upp för eventuella förseningar. Det Gantt-schema som tydliggjorde projektfaserna 
uppdaterades kontinuerligt under projektet, utefter arbetets progression. Det visade sig att vissa 
faser krävde betydligt längre tid än planerat, medan andra faser krävde betydligt mindre tid än 
vad som avsatts. Överlag har projektet fullföljts under den tidsram som avsatts, där Gantt-
schemat varit till stort hjälp för att skapa en översikt av arbetet och de olika faserna. 
 
Eftersom projektet saknade en tydlig uppdragsgivare och kravspecifikation, saknades i 
uppstarten också mycket information kring egentlig problematik och det resultat som skulle 
uppnås. Mycket fokus under projektet lades då på att identifiera hur riskhantering, 
organisatoriskt lärande, kundfokus och schemaläggning av projekt kan och bör ske. 
Litteraturstudien fungerade också som en slags iterativ process där ny information som 
framkom ledde till vissa slutsatser, som sedan behövde fördjupas ytterligare och därför 
undersöktes vidare. Även intervjusvaren kom att påverka vad som behövde undersökas i 
projektet och litteraturstudien utvecklades kontinuerligt under hela detta arbetes gång. Likt 
produktutvecklingsprojektens avstämningsmöten skedde också naturliga avstämningar i 
projektet för att sammanfatta och identifiera slutsatser ifrån litteraturstudie och intervjuer. 
Genom att låta litteraturstudien utvecklas under arbetets gång kunde också betydligt mer 
information och intressanta aspekter framkomma, än om litteraturstudien begränsats till den 
inledande fasen av projektet. Litteraturstudien kom då att vara mer betydelsefull för projektets 
framgång är vad som först var planerat, vilket var en värdefull insikt att dra av den typen av 
arbetsprocess. 

6.3 Diskussion kring resultat 
Genom att inkludera även konsultbolag, och inte bara tillverkande företag, uppnåddes ändå en 
viss bredd på marknaden. Trots företagens skilda marknadsområden upplevde de liknande 
problematik med exempelvis kundkrav och organisatoriskt lärande. Företagens process för 
riskhantering skilde sig åt en del, men gemensamt för alla företag var att tidsfördröjningar och 
ökade kostnader var bland de vanligast förekommande riskerna, så väl som tekniska problem 
gällande nya innovativa lösningar. Intressant var också att alla företagen upplevde 
tidsfördröjningar i projekten, även om de arbetade enligt en tydlig struktur. Det beror troligen 
på att konsekvensen av de flesta riskerna innebär merarbete och därmed automatiskt fördröjer 
projekten.  
 
Det hade varit intressant att se om arbete enligt CPM (kritiska linjen) hade hjälpt företagen att 
minska tidsfördröjningarna och lättare förutspått de problemen. Detta arbete har inte fokuserat 
på hur risker hanteras när de väl uppstår, utan istället undersökt hur riskhanteringsprocessen 
ser ut och vad som kan göras för att identifiera och minimera risker. Det hade varit intressant 
att undersöka vidare hur företag hanterar de risker som uppstår och själva förfarandet kring 
riskåtgärder, även om det legat utanför begränsningarna för detta arbete. 
 
Under detta arbete studerades befintlig litteratur och forskning, och kompletterades av en 
kvalitativ studie med intervjuer av tre svenska företag. Målet var att kunna föreslå 
förbättringsmöjligheter utefter den information som framkommit, vilket också är det som 
uppnåtts under arbetets gång. Efter samtal med företagen framkom att de hade börjat tänka 
mycket på sin riskhanteringsprocess och att de fått en hel del nya tankar och idéer kring hur de 
skulle kunna implementera detta i deras befintliga arbetsprocess. Generellt var mycket av 
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förbättringsmöjligheterna ganska självklara bland de erfarna projektledarna, men trots detta 
upplevde företagen att de kämpade med att förändra invanda beteendemönster. Där agerade 
förslag och scenario som ett sätt att illustrera inte bara viktiga aspekter, utan också möjligheter 
till implementering i organisationer. 
 
De företag som intervjuades benämnde ofta uppdragsgivaren som deras kund och särskilde inte 
(under studien) på kund och användare av produkten som skulle tillverkas. Mycket av den 
litteratur som studerats för detta arbete betonar dock skillnaden mellan kund och användare 
och menar att deras behov kan skilja sig åt. För detta arbete utreddes inte huruvida företagen 
egentligen identifierat skillnad mellan kund och användare, något som troligen skulle kunna 
innebära risker gällande kunder och användares bemötande av produkten. Istället fokuserades 
på företagens användning och uppställning av de krav som faktiskt identifierats, oberoende av 
vilken intressent som påverkades av kraven. Genom att vidare undersöka företagens 
kravidentifieringsprocess skulle troligen ytterligare riskområden kunna framkomma. När det 
gäller användarcentrerad design finns det, som tidigare nämnt, många olika arbetssätt för att 
säkerställa att produkten uppfyller användarens egentliga behov. I detta arbete har användarens 
(och kundens) krav använts för att spegla en aspekt av användarcentrerad design, som företagen 
behöver förhålla sig till, under sin riskhanteringsprocess. Det är rimligt att anta att företagen 
skulle kunna minimera ytterligare risker, relaterat till användaren, genom att arbeta 
användarcentrerat under hela sin process. Dock har ytterligare arbetssätt för användar-
centrerad design inte inkluderats i ramarna för detta arbete, utan fokus har lagts på kundkrav 
då detta var något som företagen upplevde svårhanterat. 
 
Eftersom detta arbete saknade en tydlig uppdragsgivare resulterade projektet också i en mer 
generell processbeskrivning och gav därmed även generella förbättringsförslag. Om arbetet 
istället haft en specifik uppdragsgivare, med en befintlig produktutvecklingsprocess hade detta 
arbete och resultatet kommit att se mycket annorlunda ut. Genom att studera hur ett företag 
arbetar kan det vara lättare att ge specifika förbättringsförslag för just det företaget. Genom 
observationer av projektmöten och reell process skulle troligen andra problem kunna 
identifierats, än de som projektledarna själva beskrivit. Likväl som att det troligen varit betydligt 
lättare att identifiera kommunikations- och interaktionsproblem inom företaget, genom att 
närvara i organisationen under en längre tid. Dock var det inte något som ingick i 
begränsningarna för denna studie, vilket också har lett till en mer överskådlig bild av den 
problematik som kan upplevas i flera olika organisationer, snarare än i ett specifikt företag. 
Denna studie har då fokuserat på skillnader och likheter mellan olika företag och hur de arbetar 
med riskhantering och produktutveckling, med mål att kunna ge generella tips och förslag på 
förbättringsmöjligheter. Således har det också varit mycket intressant att få en inblick i hur olika 
företag hanterar risker och projekt, något som inte skulle framkommit lika tydligt om fokus lagts 
på ett specifikt företag.  
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7 Slutsats och vidareutveckling 
Hur företag väljer att strukturera upp sina produktutvecklingsprojekt samt hur de arbetar med 
kundkrav och organisatoriskt lärande kan påverka konsekvenserna av de oförutsedda 
händelserna som sker i projekten. I detta avsnitt beskrivs en kortfattad slutsats av det arbetet 
som gjorts med avseende på identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt. 
Det ges också förslag på vidareutveckling inom området. 

7.1 Slutsats 
I början av detta arbete ställdes tre frågeställningar (kring faktorer och konsekvenser inom 
riskhantering, reellt riskarbete och förbättringsmöjligheter) som skulle besvaras genom en 
litteraturstudie och intervjuer med olika företag. Den studie som utförts under detta arbete visar 
på flera olika faktorer som kan påverka uppkomst och hantering av risker i produkt-
utvecklingsprojekt, som exempelvis bristande specifikationer och kommunikations-problem. 
Där tidsförskjutningar och ökade kostnader är några av de vanligaste konsekvenser som risker 
i projekt kan medföra. Generellt finns det kunskap kring risker och deras betydelse för 
projekten, men trots detta upplever många att det är svårt att implementera riskhantering och 
organisatoriskt lärande i sin befintliga projektprocess. Studien pekar då på ett samband mellan 
organisatoriskt lärande, tydlig struktur och förståelse av kundkrav som ett sätt att minska risker 
i produktutvecklingsprojekt. Genom att ha tydliga och väl kommunicerade krav på produkten 
minskar osäkerheten i projektet, då alla inblandade har samma förväntningar. Vissa krav är dock 
svåra att definiera, även om de är återkommande i många projekt. Genom att bevara och sprida 
definitioner av kundkrav som företagen stött på i tidigare projekt kan missuppfattningar minska 
och tidsbesparingar göras. En tydlig struktur och projektprocess möjliggör även för 
implementering av lärdomar i organisationen, med naturliga avstämningsmöten och liknande. 

7.2 Förslag till vidareutveckling 
Det skulle vara intressant att testa förbättringsförslagen i reella projekt på företag som arbetar 
med produktutveckling. Då många projekt löper under flera års tid var det dock något som inte 
rymdes under detta arbetes begränsningar, utan lämnas som förslag för vidareutveckling. Det 
kan också vara intressant att utföra fler kvalitativa studier med fler företag, av varierande 
storlek och verksamhetsområde. Där skulle förslagsvis även djupare studier kunna utföras, med 
observationer av problematiska aktiviteter i företagen för att tydliggöra bakomliggande orsaker. 
Vidare hade det varit intressant att undersöka hur andra personer, alltså inte enbart 
projektledare, såg på företagets riskhanteringsprocess. Intervjuer med exempelvis beställare 
och kunder eller konstruktörer och leverantörer vore spännande aspekter att titta på. 
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