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SAMMANFATTNING 
 
För att företag ska möta en ökande konkurrens, drivs de till att finna nya lösningar i syfte 
att ständigt förse de allt mer medvetna kunderna med nya produkter. En förbättrad 
produktutvecklingsprocess kan hjälpa företag att uppnå konkurrensfördelar genom att 
bemästra produktens allt kortare livscykel. Under produktutvecklingen arbetar flera av 
företagets avdelningar parallellt, vilket kräver ett väl fungerande samarbete. 
 
Externa parter har en viktig roll vid framtagning av nya produkter, eftersom relationen 
mellan kund och leverantör medför tillgång till varandras kunskapsområden. Det är dock 
inte lätt att utveckla en nära relation, eftersom många problem kan uppstå vid ett samarbete. 
Företag inser vikten av att ta del av leverantörens specialistkunskap, men har ännu inte lärt 
sig hur de ska hantera samarbetet. Följaktligen behövs det ytterligare forskning kring hur 
företag kan koordinera produktutvecklingsarbetet, när leverantör är delaktig i projektet. 
 
Studien har för avsikt att skapa förståelse, för hur produktutvecklingsarbetet ur ett 
inomorganisatoriskt perspektiv kan koordineras, när en leverantör medverkar. Genom 
kvalitativa fallstudier ämnar vi undersöka vilka koordinationsmekanismer företag använder 
för att koordinera produktutvecklingsarbetet. Fallstudierna bygger på sju djupgående 
intervjuer av personer som arbetar med produktutvecklingsarbete på två fallföretag. 
 
Studien tar upp teorier som belyser fenomenet produktutveckling och de mekanismer som 
används, för att koordinera produktutvecklingsarbetet och hur leverantören integreras i 
utvecklingsprojektet. Studiens teoretiska referensram redogör vidare för tekniken 
”concurrent engineering”, koordination av projektmedlemmarnas beroende och skilda 
förväntningar samt projektens karaktäristiska drag. 
 
Studien visar att koordinationsmekanismer är viktiga för att företag ska kunna samordna 
sina produktutvecklingsaktiviteter. Behovet av koordinationsmekanismer bestäms utifrån i 
vilken fas produktutvecklingen är och i vilken utsträckning leverantören medverkar i 
produktutvecklingsprojektet. Företagets organisationskultur har en viktig roll i att 
koordinera projektmedlemmarnas beroende. Genom att utvecklingsarbetet sker i form av 
projekt måste projektmedlemmarnas olika intressen och förväntningar möta varandra för att 
åstadkomma synergieffekt i projektet. Vidare finns det ett positivt samband mellan 
projektens karaktäristiska drag och behovet av samverkan mellan projektmedlemmarna. 
Med andra ord ska koordinationsaktiviteterna anpassas efter produktutvecklingsprojektets 
karaktäristiska drag. 
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1 INLEDNING 
 
Kapitlet ämnar ge läsaren insyn i det område som denna studie behandlar. Inledningsvis 
ges en mer allmän redogörelse över ämnet, vilken följs upp av en mer ingående beskrivning 
av problemområdet, vilket behandlar aspekter kring utveckling av nya produkter – något 
som är centralt för denna studie. Detta mynnar avslutningsvis ut i studiens 
problemställning och syfte. 
 

1.1 Bakgrund 
Den teknologiska utvecklingen och globaliseringen av marknaden har förändrat företagens 
förutsättningar, vilket bland annat tar sig uttryck i en hårdare konkurrens. För att möta den 
ökande konkurrensen drivs företag till att finna nya lösningar i syfte att ständigt förse de 
allt mer medvetna kunderna med nya produkter (Birou & Fawcett 1994). Brown (1995) 
belyser vikten av en kontinuerlig utveckling av nya produkter, för att möta marknadens 
efterfrågan och förväntningar, vilket är högst väsentligt för företagets framtida framgång 
och fortlevnad. Därmed blir produktutveckling en viktig aspekt för många företag i strävan 
efter en ständig utveckling och framgång. 
 

1.2 Produktutvecklingsarbete 
Det ökade intresset för produktutveckling tar sig uttryck i att produkten får en allt kortare 
livscykel, ett behov av att pressa kostnader och ett kvalitetstänkande (Handfield et al. 
1999). En etablerad teknik för detta är ”concurrent engineering”, vilket innebär att företag 
med avsikt låter de olika faserna i produktutvecklingen överlappa varandra i stället för att 
utvecklingen sker i åtskilda sekvenser. Medan företagets utvecklingsavdelning ännu arbetar 
med produktens konstruktion börjar arbetet med att producera produkten (Liker et al. 
1999). När företag arbetar efter tekniken ”concurrent engineering” består de 
multifunktionella teamen av representanter från företagets olika avdelningar, till exempel 
utveckling, tillverkning, inköp och försäljning (Fredericks 2005). De olika disciplinerna 
kompletter varandra genom att tillföra olika kunskap och perspektiv till 
utvecklingsprocessen. Ett väl fungerande samarbete mellan avdelningarna är mycket 
viktigt, eftersom dessa avdelningar delar på ansvaret att utveckla de nya produkterna 
(Griffin & Hauser 1996). 

1.2.1 Leverantörens medverkan i produktutvecklingsprojekt 
Flera forskare har påvisat att det finns stora fördelar med att involvera leverantören i 
produktutvecklingsarbetet, i synnerhet i den omgivning som kännetecknas av en hög 
konkurrens (Birou & Fawett 1994; Clark 1989; Wynstra et al. 2003). Handfield med flera 
(1999) framhåller att leverantörens medverkan i produktutvecklingen kan hjälpa företag att 
minska kostnader vid utveckling av nya produkter, förbättra kvaliteten och ta fram 
innovativa lösningar. Clarks (1989) studie av 29 produktutvecklingsprojekt visar att den 
japanska framgången i bilindustrin huvudsakligen kan tillskrivas leverantörens medverkan i 
utvecklingsarbetet. Med andra ord för leverantörens medverkan i utvecklingsarbetet med 
sig konkurrensfördelar. Således blir en effektiv integration av leverantörens medverkan i 
produktutvecklingen viktig, för att åstadkomma förbättringar i syfte att uppnå 
konkurrensfördelar (Handfield et al. 1999). 
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För att på ett enkelt sätt hantera de inblandade parterna från företagets olika avdelningar, 
sker produktutveckling mestadels i form av projekt (Dvir et al. 1998). När en leverantör 
deltar i produktutvecklingen blir denne ofta en del av projektgruppen, eller så sker 
kontakten med hjälp av en representant från en av företagets avdelningar (Lakemond et al. 
2006). Projektledning måste således ta hänsyn till leverantörens medverkan och bygga 
lämpliga rutiner och processer därefter (Wagner & Hoegl 2006). Handfield med flera 
(1999) tillägger att leverantörens medverkan medför att flera frågor lyfts upp vilka berör 
företagets organisationsstruktur, kommunikation, leverantörens medlemskap i 
projektgruppen och hur mycket leverantören ska bidra. En effektiv integration av 
leverantörens medverkan kräver förändringar av tvärfunktionell karaktär i 
utvecklingsprocessen (Petersen et al. 2003), där den nya processen måste anammas av 
företagets avdelningar (Handfield et al. 1999). 
 
Relationen mellan kunden och leverantören är värdefull för båda parter (Anderson et al 
1994). Detta eftersom samarbetet medför att parterna får tillgång till varandras 
kunskapsområden och därmed blir de mer konkurrenskraftiga (Zineldin 2003). Det är dock 
inte lätt att skapa och utveckla ett nära samarbete, eftersom det kan uppstå många problem 
vid samarbete, såsom oklara mål, opassande organisationsstrukturer och ledningsaktiviteter 
eller till och med bristande erfarenhet av att hantera partnerskap (Elmute & Kathawala 
2001). Likaså visar Peisch (1995) på att mer än hälften av de strategiska samarbeten som 
sker inte kan leverera det värde som parterna förväntade sig, när de gick in i relationen. 
 
Vidare är det i alla lägen inte nödvändigt att samarbetet med leverantören leder till en 
partnerskapsrelation (Lambert et al. 1996). I vilken utsträckning leverantören bidrar i 
projektet kan variera från att denne kommer med enkla förslag på förbättringar till att axla 
huvudansvaret för utvecklingen av en specifik komponent (Wynstra et al. 2001). Faktum är 
att leverantörens inblandning kan begränsas till mindre omfattande aktiviteter med 
begränsat ansvar (Lambert et al. 1996). 

1.2.2 Koordinationens betydelse vid leverantörens medverkan 
Som framgått av ovan redogörelse kan leverantörens medverkan i produktutvecklingen 
medbringa många fördelar, men är däremot långt ifrån oproblematiskt. Det finns tecken på 
att företagens försök att involvera leverantörer i sin produktutveckling inte alltid är 
framgångsrikt (Wagner & Hoegl 2006). Detta innebär att produktutvecklingsprocessen 
måste anpassas efter vilka parter som är inblandade. Följaktligen ökar behovet av effektiva 
koordinationsmekanismer när leverantören deltar i utvecklingsprojektet (Twigg 2002). 
 
Handfield (1999) med flera  hävdar att det finns brister hos företagsledning kring hur 
produktutvecklingsarbete ska koordineras på bästa sätt. De problem som uppstår i det 
strategiska samarbetet har medfört att forskning börjat poängtera vikten av val av 
samarbetspartner (Medcof 1997, s.718). Senare studier har börjat tydliggöra att 
leverantörens medverkan måste koordineras på både en organisatorisk nivå som på 
projektnivå (Wagner & Hoegl 2006). Följaktligen behövs det mer forskning kring hur 
koordination och integration av produktutvecklingsrelaterade aktiviteter kan uppnås (Twigg 
2002). 
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1.3 Koordinationen av leverantörens medverkan i 
produktutvecklingsarbetet 

Utifrån den förda diskussionen är det intressant att studera hur leverantörens insats 
koordineras och integreras vid kundens satsning på nya produkter. Därför har vi för avsikt 
att i denna studie undersöka hur företag kan lyckas med att integrera leverantören i 
produktutvecklingen. Denna studie sker ur ett kundperspektiv, där fokus ligger på kundens 
organisation och de inomorganisatoriska aspekter, som uppkommer när en leverantör 
medverkar i kundens produktutveckling. 

1.3.1 Frågeställning 
Hur kan företag, ur ett inomorganisatoriskt perspektiv, koordinera 
produktutvecklingsarbetet när en leverantör medverkar i utvecklingsprojektet och hur 
påverkar det produktutvecklingsarbetet? 

1.3.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur produktutvecklingsarbetet 
ur ett inomorganisatoriskt perspektiv kan koordineras när en leverantör medverkar. Genom 
kvalitativa fallstudier ämnar vi söka kunskap kring vilka koordinationsmekanismer företag 
använder, för att koordinera produktutvecklingsarbetet när en leverantör medverkar i 
utvecklingsprojektet.



METOD 

 4  

2 METOD 
 
Detta kapitel presenterar vår syn på vetenskap och vilka metodologiska val som gjorts 
gällande forskningsstrategi och datainsamling. Inledningsvis redogör kapitlet för våra 
teoretiska ståndspunkter och avslutas med diskussioner kring vårt val av praktisk metod. 
 

2.1 Förförståelse 
Johansson Lindfors (1993) menar att forskarens val av undersökningsmetod påverkas av 
flera faktorer, till exempel individens bakgrund, tidigare arbetslivserfarenheter och 
uppfattningar. Därför tror vi att våra tidigare erfarenheter och vår bakgrund kan ha påverkat 
denna studie till en viss utsträckning. 
 
Vi har båda läst en företagsekonomisk utbildning på Umeå universitet, där kursen ”Product 
Planning and Development” ingick. Innan arbetet med uppsatsen började hade vi med andra 
ord erhållit en god förståelse för ämnet, något som kan ses som en fördel, då det hjälpt oss 
att veta vad som är kärnan i ämnet.  Med andra ord kunde vi relativt snabbt orientera oss 
bland teorierna inom ämnesområdet och finna de källor som ligger till grund för den 
forskning som finns inom området. Vår förförståelse för ämnet kan även ha medfört att vi 
begränsats i sökandet efter teorier. Detta är något vi försökt kompensera genom att skapa en 
djup bild av vilka faktorer som påverkar koordinationen av produktutvecklingsprojekt. Att 
skapa en djup förståelse av fenomenet produktutveckling är syftet med studien, vilket 
kräver en djupare undersökning. En av författarna är född och uppväxt i Estland, men har 
under de senaste tretton åren varit bosatt i Sverige. Detta ger bredare perspektiv på livet, 
vilket kan vara fördelaktigt, eftersom vi kan se saker från olika perspektiv. De olika 
perspektiven har gett oss en bredare förståelse för det material vi samlat in, teoretiskt såväl 
som empiriskt. Detta är enbart positivt, då det bidragit till en mer detaljerad analys. 
 
Förförståelse är inte statiskt utan föränderligt, vilket medför att forskarens förkunskaper 
ändras med tiden i takt med att denne erhåller nya kunskaper inom det aktuella området 
(Thompsson 2002). Därför kommer vår förförståelse för ämnet produktutveckling att 
förändras, vilket resulterar i att den nya kunskapen tillsammans med den nya information 
som erhålls under studiens gång påverkar arbetets resultat. 
 

2.2 Ämnesval 
Valet av ämne kan vara viktigt för studiens utformning och vilken inriktning studien tar. 
Tidigare i vår läste vi, som ovan nämnt, kursen ”Product Planning and Development” och 
det var då vårt intresse för ämnet produktutveckling väcktes. Under kursen kom vi i kontakt 
med fenomenet ”concurrent engineering”, vilket är en teknik som används under 
produktutveckling för att effektivisera processen. Det belystes också att leverantör och 
kund måste samarbeta vid produktutveckling, för att klara av den hårda konkurrens som 
råder ute på marknaden. Detta lockade fram vår nyfikenhet kring hur företag arbetar med 
produktutveckling och hur de hanterar leverantörens medverkan. Ämnet är vidare intressant 
och ständigt aktuellt, då produktutveckling är något som företag dagligen arbetar med. 
 



METOD 

 5  

2.3 Kunskapssyn 
Vi anser att det är viktigt att känna till hur författarna betraktar kunskap. Vår uppfattning är 
att människor tolkar den information de erhåller, vilket i sin tur präglas av tidigare 
upplevelser. I strävan efter att skapa en förståelse för studiens problemområde, kan vi 
urskilja hermeneutiska drag i vår kunskapssyn. Den hermeneutiska kunskapssynen går ut på 
att forskaren uppfattar individen som aktiv, vars agerande sker utifrån dennes egen 
uppfattning (Patel & Davidson 1991). Detta innebär med andra ord att individens 
värderingar påverkar dennes sett att se på saker och ting och att dennes tolkningsprocess 
baseras på tidigare erhållna erfarenheter (Johansson Lindfors 1993). 
 
Vi har drag av ett hermeneutiskt förhållningssätt, när vi strävar efter att förstå en del av en 
större helhet. Studien ämnar undersöka på vilket sätt produktutvecklingsprojekt kan 
koordineras när en leverantör medverkar i utvecklingen, vilket kan ses som en del av 
produktutvecklingsprocessen. Produktutvecklingen utgör en del av de marknadsstrategier 
som företaget använder sig av för att uppnå de övergripande målen. De övergripande 
strategierna bildar tillsammans med andra delar en större helhet.  
 
Det hermeneutiskt förhållningssätt tar sig uttryck i att vi vill ge stort utrymme för tolkning 
av respondenternas utsaga. Detta för att komma åt misstolkningar, upptäcka dolda budskap 
eller motstridigheter som kan finnas i respondentens berättelse. Vi tror att genom att förstå 
och tolka det budskap som finns i respondentens utsaga kan vi erhålla en djupare förståelse 
för problemområdet. 
 
Däremot kan inslag av ett positivistiskt förhållningssätt ses i studien. Den positivistiska 
synen går ut på att kunskapen ska vara möjligt att pröva empiriskt (Wallén 1996). Vi 
kommer ifrån den hermeneutiska kunskapssynen, då vi valt att klassificera det empiriska 
materialet utifrån studiens teoretiska referensram. Med utgångspunkt i teorin härleder vi på 
ett deduktivt sätt studiens empiriska material. Empirin samlades in med hjälp av en 
intervjuguide som baseras på det teoretiska ramverket. Den hermeneutiska kunskapssynen 
kommer fram när vi förhåller oss öppna till och tolkar respondenternas utsagor. 
 

2.4 Angreppssätt 
Studien har ett deduktivt angreppssätt med inslag av en induktiv ansats. Vi utgick från 
redan befintliga teorier och utifrån dem bildade vi en teoretisk referensram, vilket kallas för 
ett deduktivt angreppssätt (Johannson Lindfors 1993). Under intervjuförfarandet strävade vi 
efter att ge respondenterna ett stort utrymme till att besvara frågorna och resonera fritt kring 
ämnet. Med utgångspunkt i teorin förhöll vi oss öppna när vi gick ut i empirin eftersom vi 
ville fånga in problematiken kring produktutvecklingsprocessen. Detta anses av Patel och 
Davidson (1991) vara en viktig del i det induktiva angreppssättet. Det empiriska materialet 
samlades in deduktivt, med hjälp av en intervjuguide baserad på studiens teoretiska 
referensram. 
 
Det deduktiva angreppssättet ses i den teoretiska klassificeringen av det empiriska 
materialet. När det empiriska materialet var insamlat återgick vi till att studera teorin om 
produktutvecklingsprocessen och dess koordinationsmekanismer. Detta för att se om det 
empiriska materialet förstärker eller försvagar det teoretiska ramverket. Vi förhöll oss 
således deduktiva, då vi satte empirin i relation till den teoretiska referensramen, i syfte att 
förklara det vi funnit i empirin. Vidare ändrade vi och fyllde på studiens teoretiska ramverk 
i den mån det ansågs nödvändigt, för att besvara studiens syfte. Vi menar att både teorin 
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och empirin har en lika viktig del i vår studie, där de kompletterar varandra och fyller på de 
gap som uppkommer under studiens gång. Med andra ord vill vi markera att vår studie har 
inslag av både ett deduktivt och induktivt angreppssätt.  
 

2.5 Forskningsstrategi 
Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod, då vi anser att det är en lämplig teknik vid 
undersökning av inomorganisatorisk koordination i utvecklingsprojekt, vilket är studiens 
syfte. Leverantörens medverkan i kundens produktutveckling gör fenomenet komplext. 
Studiens ämnesområde kräver således en kvalitativ undersökning, för att få djupare 
kunskap och upptäcka de företeelser som eftersöks (Bryman & Bell 2005). Detta kan vara 
av stor vikt vid studerandet av produktutvecklingsprocesser eftersom 
koordinationsmekanismer inte är statiska utan kan förändras under 
produktutvecklingsprojektets gång (Adler 1995). Därför anser vi att kvalitativa fallstudier 
är mest lämpade vid undersökning av den komplexa produktutvecklingen, eftersom vi är 
intresserade av att få en djupare förståelse för ämnet (Merriam 1988/1994). 
 
Vårt beslut att använda kvalitativa fallstudier grundar sig på att vi vill få insyn, upptäcka 
och tolka, snarare än testa hypoteser (Merriam 1988/1994). Ifall avsikten varit att erhålla ett 
brett perspektiv på ämnet hade vi valt att göra en kvantitativ undersökning, men då hade vi 
inte kunnat studera fenomenet på djupet (Bryman & Bell 2005). Forskaren koncentrerar sig 
på ett fenomen, för att på så vis kunna ringa in det samspel som finns mellan fenomenets 
centrala aspekter. Detta ger en djupare förståelse för det komplexa fenomenet (Merriam 
1988/1994).  
 

2.6 Sekundära källor 
Informationssökningen inom området produktutveckling inleddes med att vi via Umeås 
universitetsbibliotek sökte vetenskapliga artiklar och litteratur som var relevant utifrån 
studiens syfte. Den tidigare forskningen och litteraturen över de relevanta teorierna utgör 
studien sekundära källor, som Lindahl och Skärvad (1982) beskriver. De databaser vi 
främst valde att använda var Business Source Premier, Emerald Full Text, Libris och 
Album, vilka ingår i Samsökning.  
 
Som tidigare nämnt har vi läst en kurs inom produktutveckling, vilket gjort oss bekanta 
med terminologin inom det aktuella ämnesområdet. Vi sökte till exempel på ord som 
coordination, concurrent engineering, product development, intraorganizational, supplier 
involvement, supplier integration och project. Därutöver har vi sökt efter källor som vi 
funnit intressanta i de vetenskapliga artiklar vi tagit del av. Informationssökningen 
avgränsade sig till artiklar som behandlar ämnesområdet produktutveckling utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv. 
 
Studiens datainsamling inkluderar dokument från fallföretagen såsom mötesprotokoll, 
kvalitetsmanual och avstämningsprotokoll. Vi har dessutom tagit del av PowerPoint bilder, 
organisationsschema och broschyrer, vilket gav oss inblick i fallföretagens 
utvecklingsarbete. 

2.6.1 Källkritik av sekundära källor 
Lundahl och Skärvad (1982) framhåller att det vid användandet av litteratur som sekundär 
källa, är viktigt att ta hänsyn till deras färskhet, relevans och tillförlitlighet. För att uppfylla 
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dessa tre kriterier har vi till stor del använt oss av vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar 
diskuteras och kontrolleras av andra forskare, vilket vi anser ökar artiklarnas tillförlitlighet. 
Med utgångspunkt i studiens syfte strävade vi efter att begränsa vår teoretiska referensram 
till relativt nypublicerat material, vilket underlättades genom tillgången till universitets 
databaser. Vi har samtidigt använt oss av teoretiska böcker, i syfte att stödja och 
komplettera studiens vetenskapliga artiklar. Vi anser att dessa böcker har en hög grad 
trovärdighet, eftersom de är skrivna av kända forskare som återger vad de har funnit i sin 
forskning. Vi har uppmärksamt att vad som återges i dessa böcker kan stödjas av andra 
vetenskapliga artiklar och av att flera forskare valt att referera till dessa böcker. Därutöver 
betraktar vi organisationsteorier publicerade på 1960-talet som användbara. Detta eftersom 
de tillför information som fortfarande är aktuell samt utgör förstahandskällor i dagens 
forskning inom ämnet. 
 
De teoretiska resonemang vi använt oss av omfattar artiklar som ofta refererar till varandra. 
Flertalet av studierna är baserade på empiriska undersökningar, något vi ser som positivt, 
då vi fick tillgång till förstahandskällor. Målet med att använda förstahandskällor var att 
undvika feltolkningar och missuppfattningar av ursprungsförfattarnas resonemang. När vi 
stötte på andrahandskällor gick vi till ursprungskällan, för att kontrollera att författaren 
uppfattat den korrekt. De gånger vi använt oss av andrahandskällor kan förklaras av att vi 
inte hade tillgång till ursprungskällan. Den vetenskapliga artikeln av Shenhar och Dvir 
(1996) utgör en andrahandskälla, men trots detta valde vi att ta med den i studien. Detta 
eftersom vi bedömt materialet trovärdigt, då ett flertal artiklar refererat till samma källa och 
på så vi har vi kunnat kontrollera att informationen återgivits på ett korrekt sätt.  
 
Vidare består studiens datainsamling av dokumentanalys, vilken enligt Merriam 
(1988/1994) måste granskas kritiskt, utifrån dokumentens äkthet och riktighet. Vid 
bedömning av dokumentens äkthet granskade vi dess ursprung, motivet bakom tillkomsten 
av materialet, vem som upprättat dokumentet och i vilket samband dokumentet upprättats. 
Dessutom har vi tagit del av PowerPoint bilder som visades av respondenterna, för att 
visualisera vad de försökte skildra för oss. Vi fick möjlighet att ta en del av dessa bilder 
med oss, vilket har hjälpt oss under redovisningen av intervjuerna samt underlättat 
förståelsen för det som var inspelat på ljudfilerna. Däremot är vi medvetna om risken att 
dessa dokument tillsammans med den information som vi hämtat från företagens webbsidor 
och broschyrer kan innehålla vinklad information, eftersom företagen vill visa sina bästa 
sidor (Lundahl & Skärvad 1982). Informationen i broschyrerna presenteras inte i det 
empiriska materialet, men gav oss förståelse för de produkter fallföretagen utvecklar. 
 

2.7 Primära källor 
Merriam (1994) framhåller att val av metod, för att samla in kvalitativ empirisk data till en 
fallstudie, ska grundas på information som ger en djup och detaljerad bild. Kvalitativa 
fallstudier baseras på kvalitativ data som erhålls från intervjuer, observationer och 
dokumentanalyser. Då studiens syfte är att nå en djup förståelse valde vi att använda oss av 
intervjuer som huvudkälla kompletterad med dokumentanalys. Detta anser Merriam 
(1988/1994) som det mest lämpliga tillvägagångssättet, för att komma nära den förståelse 
som önskas studeras. 
Det optimala vore att använda sig av alla tre metoder för datainsamling. Detta är dock inte 
möjligt då tid är en knapp resurs, varför vi valde att begränsa studiens datainsamling till 
intervjuer och dokumentanalys. 
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Vi är medvetna om att det är givande att använda sig av observationer, då forskaren kan få 
tillgång till direkt erfarenhet i jämförelse med intervjuer, vilka är en andrahandsredogörelse 
av en företeelse. Samtidigt skulle datainsamlingen begränsas till vår egen upplevelse av 
situationen och ge en mindre nyanserad bild (Merriam 1988/1994). En observation skulle 
dessutom inte vara möjlig att göra i vårt fall, då ett produktutvecklingsprojekt sträcker sig 
över en lång tidsperiod. 
 
Dokumentanalys ger en mer mångfacetterad bild eftersom dokumentation ofta görs i direkt 
samband med den aktuella händelsen och sålunda är risken mindre, för att den som skrivit 
ned informationen förväxlat och glömt detaljer. Vi har tagit del av dokument rörande 
protokoll, anteckningar och noteringar av företagens produktutvecklingsprojekt (Merriam 
1988/1994). 
 
En intervju i kvalitativa fallstudier ämnar ta del av den information som forskaren själv inte 
har möjlighet att observera, då handlingarna kan ha hänt innan forskaren påbörjade sin 
studie. I dessa fall vill forskaren inta en annan människas perspektiv och undersöka vad 
någon annan upplever, tänker och vet. Därför är det viktigt att intervjun är utformad på 
sådant sätt att den tillfrågades omedvetna förståelse blir mer tillgänglig, för att denne ska 
kunna analysera sin förförståelse och upplevelse (Johansson Lindfors 1993). 

2.7.1 Källkritik av primära källor 
Enligt Johansson Lindfors (1993) avgörs de primära källornas kvalitet genom att forskaren 
gör en bedömning av respondenternas svarsförmåga samt deras villighet till att svara på 
frågorna. Vidare måste det tas hänsyn till om respondenten utifrån egna attityder, åsikter, 
förväntningar och så vidare har ett dolt motiv till att anpassa sina svar så de gynnar 
respondenten själv (Kjaer Jensen 1995). 
 
Vi valde att genomföra personliga intervjuer av den anledning att det är lättare att vinna 
respondenternas förtroende samt fånga det respondenterna verkligen menar genom att läsa 
av deras kroppsspråk och ansiktsuttryck. Däremot var vi noga med att inte låta eventuella 
negativa omdömen inverka på begreppsbildningen och tolkningen av de erhållna svaren. 
Vidare kan vissa respondenter känna sig hämmade i sina svar av att vi spelade in 
intervjuerna (Bryman & Bell 2005). Givetvis bad vi innan intervjuerna om godkännande till 
att spela in respondenternas svar, i det syftet att det underlättar för oss att komma ihåg vad 
som sagts och att missförstånd samt feltolkningar därmed kan minimeras. 
 
Vi erbjöd samtliga respondenter att anonymisera studien, de hade dock inga invändningar 
om att vare sig deras namn eller företagets namn skulle finnas med i studien. Vi upplever 
att intervjupersonerna hade en hög svarsvillighet, då de var ivriga att dela med sig av 
information kring hur företaget arbetar med produktutveckling. Vi anser därmed att 
namngivandet av företagen och respondenterna inte har påverkat respondenternas 
svarsvillighet negativt. 
 
Vi måste däremot påpeka att respondenterna känner till varandra i respektive företag, då det 
inte är möjligt att dölja deras namn respondenterna emellan. Vi är medvetna om det faktum 
att respondenterna känt till vilka andra som har svarat på våra frågor och att det kan 
påverka respondenternas trovärdighet samt lett till att de återhållit viss information. 
Maktförhållandet mellan de tillfrågade respondenterna är relativt jämlikt och vi anser att 
samtliga respondenter var direkt villiga att medverka i studien. Vidare fann vi att det låg i 
deras intresse att ge så korrekt information som möjligt. 
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Den intervjumetod vi valde för studien gav respondenterna möjlighet att fritt uttrycka sina 
tankar kring de frågor som ställdes. Frågorna i intervjuguiden baserades på den teoretiska 
referensram som studien bygger på, se bilaga 1. Utifrån studiens syfte och frågeställning 
kontrollerade vi sedan att alla viktiga frågeställningar var med. Detta kallas för 
djupintervju, vilken till en viss grad är styrd av den upprättade frågeguiden (Johansson 
Lindfors 1993). Med andra ord bestod vår datainsamling av delvis strukturerade intervjuer, 
där vi utgick från en intervjuguide samtidigt som respondenterna tilläts resonera fritt kring 
ämnet och sedan ställdes följdfrågor (Bryman 2002). Målet med delvis strukturerade 
intervjuer var att vi önskade få en jämförbarhet mellan svaren och på så vis underlätta 
sammanställandet av intervjumaterialet. Innan intervjuförfarandet skickade vi ut en enklare 
intervjuguide med några övergripande frågor, för att ge respondenterna möjlighet att 
bekanta sig med frågorna och fundera kring dem samt förbereda sig inför intervjun.  
 
Förutom de frågor som tas upp i intervjuguiden ställdes följdfrågor, för att kunna följa 
respondentens resonemang och anpassa intervjuerna efter situationen. Detta gjordes för att 
få en större flexibilitet under intervjuförfarandet, för att på så sätt skapa en mångfacetterad 
bild där respondenterna ges möjlighet till att prata fritt (Bryman & Bell 2005). Detta hjälpte 
oss att bygga upp ett förtroende med respondenten samt att föra dialogen framåt mot 
studiens syfte (Johansson Lindfors 1993). 
 
De empiriska redogörelserna återger respondentens personliga upplevelser och förståelse 
för det aktuella ämnesområdet (Bryman & Bell 2005). Därför undvek vi frågeformuleringar 
av ledande och tvetydig karaktär, något som enligt Merriam (1988/1994) kan få 
respondenten att ge de svar som de tror att vi förväntar oss höra. 
 

2.8 Val av fallstudieobjekt 
Vi valde att genomföra ett flertal intervjuer fördelade på två företag. Anledningen till detta 
var att vi ville gå mer på djupet i vår undersökning av företags produktutvecklingsprocess, i 
syfte att förstå och upptäcka de särskilda koordinationsmekanismer som används i 
produktutvecklingsprojekt. Vårt mål var att intervjua personer som var involverade i 
företagens respektive produktutvecklingsprojekt, vilket ledde till att de intervjuade visste 
vilka andra som svarat på våra frågor. Det var dock praktiskt omöjligt att undvika, eftersom 
vi vid valet av respondenterna använde oss av icke-sannolikhetsurval. Trots att 
metodlitteraturen avråder från att använda bekvämlighetsurval och icke-sannolikhetsurval, 
valde vi den sist nämnda i linje med studiens syfte, vilken är att skapa en djupare förståelse 
för hur ett företag arbetar med produktutveckling när en leverantör medverkar (Johansson 
Lindfors 1993). Målet är således inte att uppnå generaliserbarhet av en större population, 
utan att öka förståelsen och skildra komplexiteten i produktutvecklingsprocessen hos ett 
särskilt företag. 
 
Med stöd i det ovannämnda resonemanget satte vi upp ett antal kriterier i relation till 
studiens syfte, vilka fallföretagen skulle uppfylla.  På fallföretagen ska produktutvecklingen 
ske i projektform, där en leverantör medverkar i utvecklingsarbetet, och företaget ska 
storleksmässigt omfatta flera avdelningar. 
 
Fallstudieföretagen söktes med hjälp av Internet, där vi fann information om lämpliga 
personer att kontakta. Det var allt från studentansvariga personer till personer som är direkt 
involverade i företagets utvecklingsarbete. Därefter skickade vi till 14 företag ut en kort 
beskrivning av vår studie samt en förfrågan om de kunde tänka sig ställa upp på en intervju, 
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se bilaga 2. Ett antal av företagen avböjde vår förfrågan med anledning av tidsbrist. Efter 
samtal med de företag som visat intresse till att medverka i vår studie valde vi två stycken 
som uppfyllde våra kriterier. Vårt val stannade således på Komatsu Forest AB och Alimak 
AB. Vi ringde sedan till de två angivna kontaktpersonerna på respektive företag, för att ge 
en mer ingående beskrivning över studiens syfte samt för att bestämma datum för 
genomförande av intervjuerna.  
 
Vår första kontaktperson var Lars Stefansson, projektledare för produktutvecklingen på 
Komatsu Forest, och han kunde personligen ställa upp för intervju. Av honom fick vi 
ytterligare två namn på lämpliga respondenter, utifrån våra önskemål. Den andra 
kontaktpersonen var Anders Norberg, ansvarig för produktutveckling och design på 
Alimak. Efter vi diskuterat med honom om vilka personer som kunde vara lämpliga 
intervjukandidater fick vi tre namn. Vi fick kännedom om den fjärde respondenten efter 
samtal med inköpsansvarig på Alimak.  Vi ansåg att studien skulle vinna på att ta del av 
respondentens kunskap om företagets kvalitetssystem, då utvecklingsarbetet i stor grad 
styrs av kvalitetssystemet. Vi anser att de personer vi valt att intervjua har de nödvändiga 
erfarenheterna och kunskaperna genom den befattning de har i företaget. Därför anser vi att 
studiens respondenter kan bidra till en djupare förståelse för ämnesområdet, se tabell 2:1.  

 Lars Stefansson Roland 
Lundström 

Göran 
Löfgren 

Jonny Eliasson Peter 
Lindström 

Kerstin 
Lindström 

Björn 
Wikström 

Företag Komatsu Komatsu Komatsu Alimak Alimak Alimak Alimak 

Befattning Projektledare Inköps-
koordinator 

Konstruktör Projektledare, 
elkonstruktion & 
utveckling 

Inköps-
koordinator 

Huvudplanering Kvalitets- 
ingenjör 

Plats för 
intervju 

Samman-
trädesrum 

Samman-
trädesrum 

Samman-
trädesrum 

Samman-
trädesrum 

Hans 
arbetsrum 

Hennes 
arbetsrum 

Samman-
trädesrum 

Intervjutid 50 minuter 40 minuter 50 minuter 105 minuter 65 minuter 45 minuter 30 minuter 

 

2.9 Genomförande av intervjuer 
Vi genomförde sju intervjuer genom att besöka de två fallföretagen. Samtliga intervjuer 
genomfördes i direktkontakt med respondenterna, fastän Alimak fanns i Skellefteå. Vi 
ansåg det viktigt att intervjuerna skulle ske på lika villkor och valde därför att genomföra 
alla intervjuer genom ett direktmöte, även om det skulle kräva ytterliga resurser i såväl tid 
som kostnader. Respondenterna träffades i sammanträdesrum eller på deras arbetsrum. Vi 
strävade efter att genomföra personliga intervjuer, eftersom respondenternas reaktion och 
ansisktutryck kan läsas av vid direkta möten. Genom att iaktta respondenternas kroppsspråk 
och reaktion kunde vi samla in information om respondenternas attityd inför fortsatta frågor 
och eventuellt kontrasterande beteende. 
 
De tre första intervjuerna utfördes tisdagen den 24 april på Komatsu Forest AB i Umeå. De 
fyra sista intervjuerna genomfördes tisdagen den andra maj på Alimak AB i Skellefteå. 
Längden på intervjuerna varierades allt ifrån 30 minuter upp till en och en halv timme, 

Tabell 2:1  Sammanställning av respondenterna 
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vilket berodde på respondenternas ställning i produktutvecklingsprojekten och på 
öppenheten hos de intervjuade. Trots att det förekom korta intervjuer, anser vi att vi fick 
relevanta och utförliga svar på våra frågor.  
 
Innan intervjuerna skickade vi intervjuguiden till samtliga respondenter. Vi inledde 
intervjuerna med att presentera oss själva och återigen beskriva syftet med vår studie. 
Vidare fortsatte intervjun med att vi ställde övergripande frågor om respondentens 
befattning och dennes roll i företagets produktutvecklingsprojekt. Med detta ämnade vi 
erhålla en allmän information om respondenterna samtidigt som vi skapade en mer 
avslappnad atmosfär. 
 
För att minska risken att viktig information går förlorad var vi båda närvarande vid samtliga 
intervjutillfällen, där en av oss ställde frågor medan den andre tog en mer bevakande roll, 
för att föra anteckningar. Vi valde att spela in intervjuerna med hjälp av MP3-spelare, för 
att inte glömma det som sagts under intervjun. Det underlättade även den kommande 
analysen av svaren, då det gick att upprepa respondenternas svar (Bryman & Bell 2005). 
Därutöver hjälpte det oss att komplettera vårt empiriska material med citat från 
intervjuerna. För att kunna få en övergripande bild av det empiriska materialet valde vi att 
koda om intervjuerna till olika teman, vilket underlättade analysen av intervjuerna (Bryman 
2001). Således bygger studiens empiri på det renskrivna materialet. I och med detta ville vi 
försäkra oss om att inga missförstånd uppstod och att det som redovisas i empirin verkligen 
bygger på det som framkom under intervjuerna. 
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3 TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för teorier samt diskutera dessa utifrån studiens 
problemformulering. Inledningsvis belyses fenomenet produktutveckling, för att ge en 
inblick i vad utvecklingsarbetet kan bestå av. Därefter följer en redogörelse över de 
koordinationsaktiviteter som förekommer i produktutvecklingsprojekt och hur leverantören 
kan integreras i arbetet. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande modell som visar 
på kopplingen mellan teorierna, och hur de avses användas utifrån studiens syfte. 
 

3.1 Produktutveckling 
Produktutveckling kan ses som en del av innovationsprocessen, vilken består av utveckling, 
adoptering och spridning av produkten. Trygg (1991, s.4) definierar produktutveckling som 
”all activities that take place from an interpretation of market needs and technical 
possibilities to finished production designs, i.e. drawings specifications, tools, fixtures, and 
production programs”. Forskaren betraktar innovation som en process, vilken startar i de 
behov som finns på marknaden och avslutas med försäljning, medan produktutveckling 
anses bestå av produktplanering, produktionsdesign och processplanering, se figur 3:1. Det 
som skiljer produktutveckling från Forskning och Utveckling (FoU) är att FoU, bortsätt 
från planering och produktionsaktiviteter, även omfattar forskningsaktiviteter. 
Produktutveckling definieras av Clark och Fujimoto (1991, s.20) som en process ”by which 
an organization transforms data on market opportunities an technical possibilities into 
information assets for commercial production.” Vid jämförandet av dessa två definitioner 
kan vi urskilja att produktutveckling kan ses som en process där en konstruktion åstadkoms 
med hjälp av företagets tekniska resurser. I denna studie kommer vi att använda oss av det 
produktutvecklingsbegrepp som beskriver produktutvecklingsprocessen av både nya och 
befintliga produkter.  
 

 

En lyckad produktutveckling kan ge företag stora konkurrensfördelar (Birou & Fawcett 
1993). Detta eftersom introduktionen av nya produkter kräver insats från flera avdelningar 
såsom företagets marknad, FoU och produktion. Marknadsavdelningen är länken mellan 
kundernas behov och den information företaget är i behov av, för att kunna utveckla nya 
produkter utifrån kundernas preferenser.  FoU kopplar samman teknologi och 
konstruktionsaktiviteter i syfte att utveckla och förbättra produkten. 
Produktionsavdelningen ansvarar för att produktionen av den nya produkten ska ske så 
effektivt som möjligt med en balans mellan tid och effektivitet. För många organisationer är 
det en utmaning att få funktionerna att arbeta tillsammans vid utveckling av nya produkter 

Figur 3:1  Produktutvecklingsprocess. Egen översättning av Trygg (1991), s.4 
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(Hayes et al. 1988). Vidare besitter leverantören ofta efterfrågad teknisk kunskap, vilket 
kan kräva deras medverkan redan i ett tidigt stadium av utvecklingsprocessen. Detta är 
ytterligare ett hinder i produktutvecklingsprocessen, vilket företaget måste bemästra (Birou 
& Fawcett, 1993). 

3.1.1 Utvecklingsprojekt 
Produktutveckling sker oftast i form av projekt, för att företaget på ett enkelt sätt ska kunna 
hantera organisationens avdelningar. Projekt karaktäriseras av att de pågår under en 
begränsad tidsperiod och av att de är unika, eftersom de syftar till att hjälpa till vid 
förändring eller vid utveckling av en produkt (Engwall 2001). 
 
Litteratur som berör produktutveckling delar in produktutvecklingsprojekt i ett flertal faser. 
Wheelwright och Clark (1992) urskiljer fyra faser i produktutvecklingsprojekt, vilka är: 
Konceptutveckling, planering, tillverkning och förserie-/serieproduktion. Här ser vi att 
utvecklingsprojektens faser faller utanför Tryggs (1991) definition av produktutveckling. 
Detta eftersom Wheelwright och Clark (1992) anser att projektfaserna ska inkludera alla 
FoUs- och produktionsaktiviteter i produktutvecklingen. 
 
För att projekt ska kunna nå de uppställda målen måste projektuppgiftens samtliga 
dimensioner vara uppfyllda. Tid, kostnader och specifikationer är projektuppgiftens tre 
dimensioner, vilka illustreras i figur 3:2 med hjälp av den liksidiga triangeln. Beroende på 
projektuppgiftens karaktär har dimensionerna olika stor betydelse i förhållande till 
varandra. Att de tre dimensionerna står i beroendeförhållande till varandra innebär att 
projektets uppställda mål är en kompromiss mellan de tre dimensionerna. Till exempel 
kräver en förbättrad kvalitet att företaget tillsätter extra resurser, vilket medför större 
kostnadsbudget och en förlängd projekttid. Följaktligen är dessa dimensioner viktiga för att 
koordinera projektets aktiviteter. Som tidigare nämnt ingår flera av organisationens 
avdelningar i produktutvecklingsprojektet. En tolkning med avseende på projektuppgiftens 
tre dimensioner är att inköpsavdelningen prioriterar projektets kostnader medan 
produktionsavdelningen i första hand ser till produktens kvalitet (Briner et al. 1996). 

 

3.1.2 Concurrent engineering  
En viktig aspekt vid integrering av aktörernas insats i produktutvecklingen är ”concurrent 
engineering”. McGrath (1992, s.91) definierar “concurrent engineering” som ”developing 
the product and all its associated prcesses, that is, manufacturing, service, and distribution, 
at the same time”. För att kunna effektivisera utvecklingsprocessen tillåts de olika faserna 
överlappa varandra, istället för att ske i en serie skilda sekvenser (Liker et al. 1999). 
Faserna kan i stora drag delas in i tre huvudgrupper, vilka är FoU, produktion och marknad. 

Figur 3:2  Projektuppgiftens tre dimensioner. Egen översättning av Briner et al. (1996), s.4 
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I ”concurrent engineering” eller som Takeushi & Nonaka (1986) kallar det för ”rugby 
approach”, löses problem samtidigt, exempelvis medan företagets utvecklingsavdelning 
ännu arbetar med produktens konstruktion börjar arbetet med att producera produkten, se 
figur 3:3 typ C. De multifunktionella teamen arbetar parallellt med flera aspekter av 
produktutvecklingen, där de inblandade funktionerna delar på ansvaret och kontrollen 
(Swink et al. 1996a). I typ A och B sker utvecklingsaktiviteterna i relativt åtskilda 
sekvenser. I typ B förekommer en viss överlappning av utvecklingsfaserna, i typ A däremot 
måste det påbörjade arbetet avslutas innan nästa avdelning kan ta vid (Takeushi & Nonaka 
1986). 

 

 
Griffin och Hauser (1996) påpekar att det behövs en ständig interaktion mellan individerna, 
för att de olika avdelningarna ska kunna samspela. På detta sätt kan problem både 
upptäckas och lösas i ett tidigt stadium av utvecklingsprocessen. Rouibah och Caskey 
(2005) tillägger att konceptet ”concurrent engineering” även omfattar leverantörens insats i 
produktutvecklingsarbetet, vilken ska integreras i företagets övergripande strategier. Här ser 
vi att produktutvecklingskoordination måste anta en helhetsbild, genom att de olika 
perspektiven integreras i företagets dagliga produktutvecklingsarbete. 
 

3.2 Organisatoriska aspekter 
Thompson (1967/1988) undersökte beroende som finns mellan olika individer i en 
organisation. Forskaren skildrar beroende som ett naturligt fenomen som uppstår vid 
samarbete i en organisation, när människor strävar efter att uppnå gemensamma mål. Detta 
innebär att beroende även kan finnas mellan organisationer, vilket uppstår när de 
samarbetar och därmed utbyter resurser. Detta visar på att det finns beroende mellan kund 
och leverantör när de samarbetar med produktutveckling. 
 
Simon (1957/1971) tillägger att individer anpassar sitt beteende efter vilket 
handlingsutrymme organisationen ger. Van de Ven med flera (1976) anser också att 
individer och arbetsenheter är beroende av varandra när de ska utföra sina arbetsuppgifter. 
Forskarna tydliggör det ömsesidiga beroendet mellan två arbetsenheter, med att parterna 
har ett gemensamt mål samt delar resurser och information. 
 

Figur 3:3  Concurrent engineering. Baserad på Takeuchi och Nonaka (1986), s.139 
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Thompson (1967/1988) framhåller att de olika yrkesroller som finns i en organisation utgör 
en källa till potentiella konflikter. Det kan till exempel finnas motstridiga intressen mellan 
olika avdelningar på grund av skilda roller och ansvarsområden inom organisationen. Med 
andra ord kan inköpsavdelningen prioritera kostnader före kvalitet, vilket kan vara av 
betydelse för konstruktörerna. Följaktligen måste marknads-, inköps-, leverantörs- och 
produktionsperspektiven möta varandra, för att synergi ska uppnås i 
produktutvecklingsarbetet (Dowlatshahi, 1998). 
 
Skilda förväntningar kan hanteras med hjälp av en organisationskultur som främjar ett 
samarbete mellan företagets avdelningar (Fredericks 2005). Twigg (2002) tillägger att 
företagskulturen är av stor betydelse, för att företag ska lyckas med 
produktutvecklingsprojekten. Vid byggande av en stark organisationskultur läggs 
tyngdpunkten på de värderingar, attityder och normer som företaget vill förmedla till sina 
anställda (Harrison 1992). ”Concurrent engineering” är en teknik som kan användas vid 
produktutveckling, för att stärka samspelet mellan företagets avdelningar. Tekniken 
används i syfte att föra samman representanter från olika avdelningar, för att de ska få 
djupare förståelse för varandras olika intressen och ståndpunkter (Liker et al. 1999). I och 
med detta är det viktigt att säkerställa den tvärfunktionella integrationen i 
utvecklingsprojektet, genom att främja samarbetet mellan företagets avdelningar och stödja 
kommunikationen mellan projektetmedlemmarna (Swink et al. 1996b). 
 
Det kan framhållas att medlemmarnas interaktion resulteras i ett beroende mellan 
avdelningarna, något som ligger till grund för ett samarbete mellan organisationens 
arbetsenheter. Simon (1957/1971) framhåller att organisationsmedlemmarna måste ha 
kunskap om de arbetsenheter till vilka det finns ett beroendeförhållande, för att kunna fatta 
egna beslut. Forskaren anser att även om organisationsmedlemmarna strävar efter att nå de 
uppställda målen så finns det ett behov av tydliga riktlinjer gällande vilka strategier som 
ska användas. Detta eftersom koordinationsmekanismer och i synnerhet integration av 
organisationens avdelningar kräver ytterligare resurser. Det måste finnas en balans mellan 
organisationens struktur, strategier och beslutsprocesser (Galbraith 1977). 
 
Van de Ven med flera (1976 s.322) definierar koordination som ”integrating or linking 
together different parts of an organization to accomplish a collective set of tasks.” Simon 
(1957/1971) ser på koordination som att samordning av medlemmarnas aktiviteter sker 
genom det maktutövande som är en del av beslutsprocessen. Koordination kan framträda ur 
arbetsuppgiftens innehåll, men också ur normer, relationer och organisationsmedlemmarnas 
beteenden. Galbraith och Nathanson (1978) markerar att det är viktigt med klara och 
entydiga koordinationsmekanismer, för att en tvärfunktionell koordination ska kunna 
hanteras. Detta eftersom individer som tillhör skilda avdelningar kan ha olika intressen och 
attityder, vilka måste koordineras med hjälp av till exempel arbetsuppgifternas föreskrifter, 
informations- och beslutsprocesser. 
 
Vidare utgör organisationsstrukturer en viktig koordinationsmekanism, för att hjälpa 
företag att samordna organisationsmedlemmarnas arbetsinsatser (Galbraith & Nathanson 
1978). Organisationsstrukturer omfattar koordinationsmekanismer: horisontell och vertikal 
hierarki, definierade roller, regler och ansvar (Van de Ven et al. 1976). Mintzberg (1979, 
s.2) definierar organisationsstruktur som ”the sum total of the ways in which it divides its 
labor into distinct tasks and then achieves coordination among them.” Detta visar på att 
organisationsmedlemmar grupperas i subgrupper eller avdelningar, vilket kan ha avgörande 
betydelse för hur individerna kommer i kontakt med varandra. Produktutvecklingsprojekt 
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betraktas ofta som en temporär organisationsstruktur i syfte att uppnå fastställda mål 
(Shenhar 1998). Beroende på projektens komplexitet, kan produktutvecklingsarbete kräva 
väl sammansatta team, medan mindre komplexa projekt kräver en lägre grad av samspel 
(Swink et al. 1996). 
 
Som vi ser är koordination en viktig funktion för organisationer. Koordinationen bestäms 
sålunda av både ömsesidigt beroende och av de skilda förväntningar som finns inom 
organisationen (Mintzberg 1979; Thompson 1967/1988). Denna studie ämnar undersöka 
inomorganisatorisk samordning vid produktutveckling och därför kommer vi titta närmare 
på koordinationsmekanismer. Vår reflektion är att organisatorisk koordination fortfarande 
är ett aktuellt ämne, i synnerhet gällande tvärfunktionell integrationen av 
produktutvecklingsaktiviteter. En integrerad produktutvecklingsprocess har blivit allt 
viktigare, eftersom det är av stor betydelse att de funktionella avdelningarna arbetar allt mer 
integrerat och att aktiviteterna pågår parallellt (Fredericks 2005). 
 

3.3 Olika former av koordination 
Mintzberg (1979) framhåller att koordination inom en organisation kan uppnås genom 
hierarkisk och horisontell styrning. Den hierarkiska organisationen är toppstyrd och 
kommunikationen sker vertikalt, medan den horisontella organisationsstrukturen är 
decentraliserad med ett dubbelriktat kommunikationsflöde. Forskaren tillägger att de i 
situationer där koordination måste ske mellan avdelningar är den horisontella strukturen 
bättre lämpad, än den hierarkiska. En horisontell koordination kan främja samspelet mellan 
organisationens avdelningar och ge kortare kommunikationskanaler. Galbraith (1977) 
identifierade ett antal koordinationsstrukturer som har sin grund i den horisontella 
koordinationen. Dessa koordinationsstrukturer främjar kommunikationen och 
beslutstagandet på avdelningsnivån. Detta istället för att de problem som uppstår på 
avdelningarna ska skickas till en högre nivå i hierarkin. Utifrån studiens syfte kommer 
studien fokusera på Galbraiths (1977) fyra övergripande koordinationsstrukturer, såsom 
direktkontakt, ”liaison roles”, specialistgrupper och team. 
 
Enligt Galbraith (1977) är direktkontakt ett enkelt och effektivt sätt att uppnå koordination 
mellan organisationens avdelningar. Genom direktkontakt kan företaget uppnå korta 
kommunikationskanaler och snabba beslutsprocesser, vilket leder till etablering av 
informella relationer mellan företagets avdelningar. När kontakten mellan avdelningarna 
ökar blir det ekonomiskt fördelaktigt att utse såkallade ”liaison roles”. Detta innebär att en 
person från varje avdelning utses till kontaktperson, för att på så vis uppnå koordination 
med de andra avdelningarna. Genom att de långa koordinationskanalerna i den hierarkiska 
koordination undviks underlättas kommunikationen mellan till exempel två avdelningar 
som är beroende av varandra (Galbraith 1977). 
 
Direktkontakt och ”liason roles” är lämpliga att använda i situationer där ett fåtal 
avdelningar är inblandade. När det däremot finns behov av koordination mellan sju eller 
fler avdelningar är specialistgrupper och team mer effektiva, för att gemensamma mål ska 
kunna uppnås. Specialistgrupper och team är formella grupperingar av personer från 
organisationens olika avdelningar, vilka har ett gemensamt och specifikt problem att lösa. 
Specialistgrupper skiljer sig från team genom att vara av en mer temporär karaktär och i att 
de finns till för att lösa en specifik uppgift. Team har däremot för avsikt att ha en längre 
varaktighet och en mer regelbunden kontakt. Team kan bildas utifrån ett gemensamt projekt 
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med hjälp av representanter från företagets avdelningar: konstruktion, tillverkning och 
marknad (Galbraith 1977). 

3.3.1 Projektgruppens betydelse vid leverantörens medverkan 
Dowlatshahi (1998) konstaterar att formella projektgrupper spelar en nyckelfunktion när en 
leverantör medverkar i utvecklingsprocessen. För att uppnå samarbete mellan företagets 
avdelningar vid utveckling av nya produkter utgör projektteam ett effektivt medel. Detta då 
eventuella funktionella barriärer lättare kan bemästras. Projektteam har sin styrka i 
förmågan att se helheten, men även sambanden mellan de olika aktiviteter som utförs i 
projektet av såväl den egna organisationen som leverantören (Wagner & Hoegel 2006). 
Projektteam är en del av den integrerade utvecklingsprocessen, vilken är av strategisk vikt 
vid optimering av produktutvecklingsaktiviteternas samordning (Dowlatshahi 1998). 
Strategins kärna finns i att konstruktionsarbetet sker samtidigt med dess respektive 
tillverkningsprocess och därför finns det behov av multifunktionella team, vars syfte är att 
integrera de skilda perspektiven. Dessa team består ofta av medarbetare från 
organisationens interna avdelningar, såsom marknad, FoU, tillverkning och logistik men 
också av företagets viktiga kunder och nyckelleverantörer (Birou & Fawcett 1993). 
 
Fredericks (2005) hävdar vidare att när det finns en väl fungerande kommunikation mellan 
projektmedlemmarna och när teammedlemmarna har insyn i varandras respektive 
ansvarsområden minskar missförstånden, vilket leder till ett effektivare samarbete. På 
samma sätt som det är viktigt att ta hänsyn till gruppens sammansättning och sätt att arbeta 
vid leverantörsmedverkan, är det viktigt att ta hänsyn till projektteamets storlek och vilken 
betydelse teamet har vid genomförandet av ett produktutvecklingsprojekt (Wagner & 
Hoegel 2006). Forskarna framhåller att när leverantörer medverkar i kundens 
produktutveckling måste samtliga av de inblandade personerna samarbeta, för att 
gemensamma mål ska kunna uppnås. Följaktligen har antalet interaktioner mellan 
teammedlemmarna och projektteamets storlek avgörande betydelse för att 
utvecklingsteamet ska fungera på bästa sätt. Forskarna är överens om att projektteam ska 
bestå av ett mindre antal personer. Den optimala storleken på en projektgrupp bör hålla sig 
mellan fem till tio personer. Däremot är den ideala storleken på teamet beroende av 
projektets karaktär, till exempel kan teamets storlek öka vid komplexa projekt, vilka kräver 
mångsidig kompetens. Vidare framgår det att mindre team främjar en mer direkt och 
effektiv kommunikation mellan medlemmarna (Wagner & Hoegel 2006). 
 
Det är också viktigt att påpeka att kommunikationen ska vara öppen, noggrann, spontan och 
aktuell mellan teammedlemmarna och den inblandade leverantören. Detta är av särskild 
vikt när det uppstår tekniska problem, eftersom de ständigt måste uppdatera varandra om 
den rådande situationen och komma med förslag på hur problemen kan lösas. Dessutom ska 
det finnas en överensstämmelse mellan medlemmarnas personliga egenskaper samt att 
projektmedlemmarnas kompetens ska vara kompletterande (Wagner & Hoegel 2006). 

3.3.2 Olika typer av projektorganisationer 
Enligt Clark och Fujimoto (1991a) kan produktutvecklingsaktiviteter sammanfattas till fyra 
generella kategorier som representerar de karaktäristiska drag som kan ses hos många olika 
organisationer. I figur 3:4 nedan ser vi att kategorierna sträcker sig från att vara av 
funktionell karaktär med låg grad av integration till att karaktäriseras som team, där det 
råder en hög grad av integration. 
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Tidigare var det vanligt att organisationsmedlemmarna grupperades i olika avdelningar 
efter deras specialistkunskaper. Detta medför dock att samspelet mellan avdelningarna blir 
begränsat (Clark & Fujimoto 1991b). Därmed blir roller, procedurer, föreskrifter och möten 
avgörande, för att en organisation med en funktionell struktur ska kunna koordinera sina 
produktutvecklingsaktiviteter. I utvecklingsprojekt, där det finns behov av ett integrerat 
samarbete, utgör lättvikts-, tungvikts- och teamorganisationer lämpliga former (Clark & 
Fujimoto 1991a). 

 

 
Funktionella organisationer 
Funktionella organisationer kännetecknas av att medarbetarna arbetar under chefen på 
respektive avdelning, vilken besitter expertkunskap i sitt område. Integrationen mellan de 
avdelningar som är tillskrivna utvecklingsprojektet är låg, då endast ett fåtal möten 
förekommer där de aktuella frågorna kan lyftas fram (Clark & Fujimoto 1991b). 
 
Lättviktsorganisationer 
I lättviktsorganisationer arbetar projektmedlemmarna åt sina ordinarie avdelningar 
samtidigt som de är tillskrivna projektet. Aktiviteterna i projektet koordineras av en 
projektledare, vars uppgift är att informera de inblandade parterna, lösa eventuella 
konflikter och kontrollera att projektet uppfyller de uppsatta målen. Projektledaren har litet 
inflytande över projektets resurser och ingen direkt tillgång till personalen på företagets 
avdelningar, bortsett från kontaktpersonerna på respektive avdelning. Vidare har 
projektledaren ingen direktkontakt med kunderna och inget ansvar för konceptgenereringen 
(Clark & Fujimoto 1991b). 
 
Tungviktsorganisationer 
I tungviktsorganisationer är projektledaren huvudansvarig för produktutvecklingen. 
Projektledaren har ofta samma hierarkiska ställning som avdelningscheferna, men har 
dessutom befogenheter att kontrollera projektmedlemmarnas arbetsinsats. Här har 
kontaktpersonerna en högre ställning än i lättviktsorganisationen, eftersom de är utsedda till 
arbetsledare på respektive avdelning. Projektledaren har direktkontakt med konstruktörerna, 
vilka är tillskrivna projektet. Trots att projektledaren inte besitter någon formell auktoritet 
har den ett starkt inflytande över aktiviteterna i projektet. Projektledarens ansvar är utökat 
till att omfatta produktplanering och konceptgenerering (Clark & Fujimoto 1991b). 
 
Teamorganisation 
Projektledaren i en teamorganisation har full kontroll över projektets resurser. Projektets 

Figur 3:4  Ett spektrum av produktutvecklingsorganisationer.  Egen modell influerad av Anderson och 
                  Narus (2004), s.396 
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individer är formellt tillskrivna projektet och är i de flesta fall omlokaliserade från sina 
respektive avdelningar till teamet, för att kunna arbeta med projektet på heltid. 
Informationsflödet är fritt mellan avdelningarna. Projektledaren har kontakt med kunden 
och medverkar vid konceptgenereringen (Clark & Fujimoto 1991b). 
 

3.4 Karaktäristiska drag av produktutvecklingsaktiviteter 
Lakemond (2001) använder sig av två dimensioner, för att karaktärisera ett 
produktutvecklingsprojekt: uppgiftens komplexitet och teknologiska novitet, se figur 3:5. 
Uppgiftens komplexitet bestäms utifrån antalet nya komponenter i produkten och hur dessa 
påverkar andra komponenter i produkten (Henderson & Clark 1990). Med andra ord är 
utveckling av endast en komponent inte lika komplicerad som utveckling av en helt ny 
maskin. Följaktligen kan uppgiftens komplexitet betraktas som en dimension sammansatt 
av ett antal komponenter samt graden av beroende mellan komponenterna (Lakemond 
2001). 
 
Lakemond (2001) konstaterar att teknologisk novitet beskriver hur innovativa de nya 
produkterna är, det vill säga i vilken grad produkten bygger på ny eller redan befintlig 
teknologi. 
 

 

3.4.1 Teknisk respektive administrative koordination 
Flera forskare visar att uppgiftens komplexitet och teknologiska novitet påverkar hur 
produktutvecklingsprocessen ska ledas (Eisenhardt & Tabrizi 1995; Kessler & Chakrabati 
1999; McDermott & O’Connor 2002). Hobday (1998) hävdar att det finns ett positivt 
samband mellan uppgiftens karaktäristiska drag (uppgiftens komplexitet och teknologiska 
novitet) och behovet av samarbete mellan projektmedlemmarna. Skillnaderna mellan olika 
typer av projekts karaktäristika belyses av Kessler och Chakrabarti (1999), vilka påstår att 
utvecklingsprojekt, som omfattar grundläggande förändringar, ska innefatta specialistteam, 
flera delmål och olika typer av tester. Däremot kan projekt som omfattar mindre 
förändringar utföras med hjälp av en strukturerad process. Detta innebär att projektet 
genomförs med hjälp av mindre integrerade projektgrupper, ett begränsat stöd från 

Figur 3:5  Projektens karaktäristika i produktutvecklingsprojekt. Lakemond (2001), s.91 
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ledningen och ett fåtal tester. Av det ovan förda resonemanget framgår det att uppgiftens 
karaktäristika har inverkan på produktutvecklingsprocessen. 
 
Shenhar och Dvir (1996) menar att det tar längre tid att utveckla produkter med hög 
teknologisk novitet. Utvecklingen ställer nämligen krav på ett omfattande antal prototyper 
och tester samt en frekvent kommunikation mellan aktörerna. Sålunda innebär teknologisk 
novitet att de teknologiska problem som kan uppstå under projektets gång måste 
koordineras. Teknisk koordination kan omfatta en specifikation kring de krav produkten 
måste uppfylla, tekniska lösningar, prototyper och så vidare. Uppgiftens komplexitet har å 
andra sidan ett positivt samband med organisatoriska aktiviteter: administrering, planering, 
kontroll, dokumenthantering och projektledning. Följaktligen kräver en hög grad av 
komplexitet ökad uppmärksamhet för administrativ koordination (Shenhar & Dvir 1996). 
 
Ovan framgår det att tekniska och administrativa aktiviteter kräver olika typer av 
koordination, se figur 3:6 nedan. Vid en hög grad av teknologisk novitet skall teknisk 
koordination prioriteras i projektet, eftersom ny teknologi ska implementeras i 
organisationen. Detta medan uppgifter som har en hög grad av komplexitet istället bör rikta 
uppmärksamheten mot administrativ koordination. 

3.4.2 Organisering av produktutvecklingsaktiviteter 
Eisenhardt och Tabrizi (1995) framhåller att organisatorisk och teknisk koordination utförs 
parallellt i produktutvecklingsprojekt och därför måste projektledningen samt 
organisationsstrukturen vara i kongruens med uppgiftens karaktäristiska drag. Hayes med 
flera (1998) påvisar att projektorganisationens form (se 3.3.2) avgörs av hur innovativa och 
komplexa projekten är, se figur 3:6 nedan. Forskarna framhåller att team är den bäst 
lämpade formen för projekt av innovativ karaktär, där ny teknologi används. 
Tungviktsorganisationer fungerar däremot bäst i projekt som syftar till att utveckla 
produkter, vilka måste anpassas till organisationens redan etablerade produkter och 
processer. De funktionella organisationerna fungerar bäst i projekt där produktutveckling 
endast sker i en mindre skala. När endast små förändringar ska genomföras är det enkelt att 
dela in arbetsuppgifterna i enheter och sedan fördela dem mellan företagets avdelningar 
(Wheelwright & Clark 1992). 
 

 

Likheter kan ses med Hobdays (1998) resonemang kring ett positivt samband mellan 
produktens komplexitet och teknologiska novitet, till exempel bör komplexa produkter som 

Figur 3:6  Projektens karaktäristika i produktutvecklingsprojekt. Bearbetning av Lakemond (2001),s.94 
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kräver ny teknologi, utvecklas i team. Detta medan mindre komplexa produkter, där 
befintlig teknologi används, kan utvecklas i organisationer som är av en mer funktionell 
karaktär, såsom lättvikts- och tungviktsorganisationer. Lakemond (2001) framhåller att 
utvecklingsprojekt kan organiseras utifrån produktens komplexitet och teknologiska 
novitet. Detta innebär att organisationsstrukturer av funktionell karaktär bör användas vid 
utveckling av produkter med både låg grad av komplexitet och teknologisk novitet. 
Produkter med både hög grad av komplexitet och teknologisk novitet kräver däremot att 
projektarbetet sker i form av team. 
 

3.5 Leverantörens medverkan i produktutvecklingsprojektet 
Evan och Jukes (2000) påstår att det ur ett inomorganisatoriskt perspektiv är viktigt att 
skapa en förståelse för hur ett samarbete kan utvecklas mellan kund och leverantör, vilket 
underlättar den inomorganisatoriska styrningen. De aspekter som ska tas hänsyn till är vad 
leverantören ska bidra med, feedbackmekanismer, tidsöverenskommelser och rapportering. 
Forskarna beskriver leverantörens medverkan i produktutvecklingen som en standardiserad 
process med ett tvärfunktionellt samarbete. McIvor med flera (2006) visar dessutom på 
vikten av att företagets avdelningar är integrerade när en leverantör medverkar i 
utvecklinsprojektet. Dowlatshahi (1998) instämmer med att leverantörens medverkan 
kräver ett nära samarbete mellan alla inblandade parter. Leverantören kan integreras med 
hjälp av en kontaktperson som ofta representerar inköpsavdelning, alternativt att 
leverantören ingår i projektgruppen (Lakemond et al. 2006). Projektledning måste således 
ta leverantörens medverkan i beräknande vid utformning av rutiner och processer (Wagner 
& Hoegl 2006). 

3.5.1 Tre sätt att koordinera leverantörer 
Lakemond med flera (2006) har i sin studie urskiljt tre generella sätt att koordinera 
leverantörens medverkan i projekt. Dessa tre typer kallas för: Integrerade projekt, ad hoc 
och subprojekt projekt, se figur 3:7 nedan. I den första typen, integrerade projekt, pågår ett 
väl samordnat arbete med frekvent kommunikation mellan leverantören och de inblandade 
parterna. Leverantören har en aktiv roll i produktutvecklingsprojektet. Ett effektivt sätt att 
koordinera integrerade projekt är att föra samman konstruktörerna med leverantören. 
Utlokalisering är lämplig för de projektaktiviteter som kräver en hög grad av 
specialistkunskap. Detta eftersom direktkontakt stärker förtroendet och ökar 
kommunikationen mellan projektmedlemmarna. 
 
Vid subprojekt sker utvecklingsaktiviteterna inom leverantörens organisation, där företaget 
stödjer leverantören i en begränsad utsträckning. Leverantörens insats i 
utvecklingsprojektet är sålunda av mindre betydelse för resultat av utvecklingsarbetet 
(Lakemond et al. 2006). 
 
I den sista typen, ad hoc projekt, sker kontakten med leverantören med hjälp av en 
representant från inköps- och/eller konstruktionsavdelningen, i de situationer då det finns 
behov av leverantörens expertis. Koordinationen i ad hoc projekt baseras på att relationen 
till leverantören har ett långsiktigt perspektiv. Den etablerade relationen ökar leverantörens 
motivation till att engagera sig i projektet 
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De tre sätten att koordinera leverantörens medverkan i projekt belyses av de 
utomorganisatoriska aspekterna av leverantörsmedverkan. I vår studie utgår vi från ett 
inomorganisatoriskt perspektiv när vi studerar leverantörsmedverkan. Emellertid sker dock 
den inom- och utomorganisatoriska koordinationen parallellt i projektet, där de står i 
beroendeförhållande till varandra. Detta medför att den utomorganisatoriska koordinationen 
av leverantörens medverkan kan ha inverkan på den inomorganisatoriska koordinationen i 
projektet och vice versa. De tre sätten att koordinera leverantörens medverkan i projektet 
visar på ett integrerat synsätt på organisatorisk koordination. Till exempel kräver ett 
”integrerat projekt” både inom- och utomorganisatorisk koordination, men större vikt läggs 
på den inomorganisatoriska koordinationen (Lakemond et al. 2006). 
 
Som det framgår av ovan är både inom- och utomorganisatorisk koordination viktig, för att 
leverantörens medverkan i produktutvecklingsprojekt ska kunna koordineras.  Fokus i 
denna studie ligger dock på den inomorganisatoriska koordinationen varför teorier med ett 
utomorganisatoriskt perspektiv endast berörs i mindre omfattning. 

3.5.2  Koordinationsmekanismer 
När en leverantör medverkar vid produktutveckling ökar behovet av effektiva 
koordinationsmekanismer, eftersom det krävs en hög grad av integration mellan kund och 
leverantör (Dean & Susman 1989). Utifrån ett inomorganisatoriskt perspektiv bidrar de 
olika avdelningarna, såsom marknad, konstruktion och produktion till 
produktutvecklingsprocessen. Detta skapar ett beroendeförhållande mellan företagets 
avdelningar, vilket måste koordineras (Adler 1995). 
 
Koordinationen av avdelningarna har undersökts av Adler (1995). Forskaren granskade 
litteratur kring koordinationsmekanismer, vilket resulterade i att forskaren definierade tre 
faser i produktutvecklingsprocessen: Pre-projektfas, konstruktionsfas och produktionssfas. I 
pre-projektfasen bestäms vilka utvecklingsmöjligheter som ligger till grund för projektet, 

Figur 3:7  Olika sätt att koordindera leverantörens medverkan. Lakemond (2006), s.60 
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exempelvis strategier för utveckling och produktion och vilka erfarenheter som finns från 
tidigare projekt. Eftersom dessa aktiviteter inte är direkt relaterade till utförandet av projekt 
valde vi att begränsa vår studie till de två resterande faserna. I konstruktionsfasen pågår 
arbetet med att förbereda beskrivningar och ritningar, och i produktionsfasen börjar 
produkten produceras (Adler 1995). 
 
Vidare har ett antal koordinationsmekanismer identifierats för att kunna hantera det interna 
samspelet mellan konstruktion och produktion. Dessa är baserade på fyra olika former av 
interaktion: Normer, planering, gemensam anpassning och team. 
Koordinationsmekanismerna visar på olika sätt att integrera. Ju tidigare dessa mekanismer 
används, för att underlätta koordinationen, desto mer effektiv blir utvecklingsprocessen. 
Det finns dock situationer där företag är i behov av flexibla tillverkningsaktiviteter och 
förändringar av konstruktionen senare under processen. Därför ska dessa mekanismer inte 
uppfattas som statiska, utan istället utgöra ett komplement till produktutvecklingsprocessen 
(Adler 1995).  
 
Adler (1995 s.148) konstaterar följande ”As the phases of work unfold within a timebound 
project, departments typically experience different degrees and types of interdependence, 
and they interact with varying intensities and via different coordination mechanisms.” Av 
detta framgår att koordinationsmekanismer och det ömsesidiga beroendet mellan 
avdelningarna varieras med tiden. På grund av detta måste projektledningen ständigt 
utvärdera situationen och mekanismernas lämplighet. Vidare påvisar Twigg (2002) att 
dessa mekanismer kan appliceras när en leverantör medverkar i 
produktutvecklingsprocessen. Forskaren har utökat Adlers (1995) typologi med ytterligare 
mekanismer, se tabell 3:1 nedan. 

 Konstruktionsfas Produktionsfas 

Normer • Ingenjörens outtalade kunskap kring tillverkning 

• Konstruktionsregler 

• Produktionsflexibilitet 

Planering • Procedur för godkännande av produktspecifikationen • Tillverkning av produktprototyper 

Gemensam 
anpassning 

• Granskning av konstruktionen 

• Externa produktionsingenjörernas 

• Externa konstruktionsingenjörer 

• Konstruktionsförändringar 

• Problemlösare 

• Rådgivande ingenjörer 

Team • Designteam • Övergångsteam 

3.5.2.1 Konstruktionsfas 
Koordination som baseras på normer kan till exempel beröra ingenjörens outtalade kunskap 
kring tillverkning och dennes erfarenhet av tidigare projekt, för att på så sätt försäkra att 
konstruktionen är producerbar. Detta kan uppnås med hjälp av arbetsrotation och 
internutbildning. Vidare kan koordination också beröra regler för konstruktionen, vilka tar 
hänsyn till konstruktionens producerbarhet (Twigg 2002). 
 
Koordination som grundas på planering inkluderar en procedur för godkännande av 
produktspecifikationen. Detta ger produktionsavdelningen möjlighet att avvisa den 
föreslagna tillverkningen av produkten utifrån den givna konstruktionspecifikationen. 
Produktionsavdelningen har möjlighet att lägga veto om produktspecifikationen är 
opassande eller om dokumentationen är otillräcklig. Däremot baseras leverantörens 

Tabell 3:1  Koordinationsmekanismer. Förenkling av Twigg (2002), s.213 
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godkännande på om de har möjlighet att leverera den slutgiltiga produkten i tid samt till rätt 
pris och kvalitet (Twigg 2002). 
 
Granskning av konstruktionen är en av de koordinationsmekanismer som baseras på 
kriteriet gemensam anpassning under projektets gång, vilket utgör en mekanism för 
förbättrad produktkvalitet (Twigg 2002). Adler (1988) konstaterar att detta är en vanlig 
procedur inom konstruktionsavdelningar och därför måste produktionsingenjörer, vilka 
granskar produktens konstruktion, vara lokaliserade på konstruktionsavdelningen, så att de 
kan optimera möjligheten att ge rådgivning. Twigg (2002) framhåller att 
produktionsingenjörer utgör en mekanism för att koordinera leverantörers insats i 
produktutvecklingsarbetet. Insatsen kan utgöras av de externa produktionsingenjörernas 
medverkan vid framställandet av produkten, när det finns behov av deras expertis. 
Gemensam anpassning kan även uppnås genom externa konstruktionsingenjörer, vilka är 
tekniska specialister anställda hos leverantören. De externa konstruktionsingenjörerna är på 
heltid lokaliserade i kundens organisation. Syftet med detta är att säkerställa leverantörens 
tekniska expertis, så den sammanfaller med kundens behov. Det som skiljer 
konstruktionsingenjörer från de tidigare nämnda produktionsingenjörerna, är innehållet och 
längden på deras bidrag till projektet (Twigg 2002). 
 
Adler (1995) tillägger att designteam kan hjälpa produktionsingenjörer att påbörja 
utvecklingsarbetet i ett tidigt skede, genom att uppträda som konsulter när det gäller 
aspekter rörande tillverkning av produkten. Behovet av designteam är stort när 
tillverkningen av produkten inte kan tillgodoses med hjälp av de övriga 
koordinationsmekanismerna i konstruktionsfasen (Twigg 2002). 

3.5.2.2 Produktionsfas 
I produktionsfasen kan koordination baserad på normer uppnås genom flexibilitet i 
produktionsaktiviteterna, medan koordination som baseras på planering innefattar 
användning av prototyper. Gemensam anpassning i produktionsfasen kan uppnås genom att 
lyfta fram eventuella konstruktionsförändringar. På så vis blir det möjligt för produktions- 
och marknadsavdelningarna samt kunderna att komma med förslag på olika förändringar 
rörande produktens konstruktion. Gemensam anpassning kan också uppnås genom 
”trouble-shooters” och rådgivande ingenjörer, vilka utgör ett komplement till leverantörens 
utvecklingsteam. ”Trouble-shooters ingenjörer” är anställda av kunden för att lösa problem 
samt erbjuda specifik konsultation till leverantören. Rådgivande ingenjörer tillför 
förbättringar inom kvalitet, slutjusteringar och övriga aspekter kring produktens lämplighet. 
Den sista koordinationsmekanismen, övergångsteam, bildas tillfälligt när 
konstruktionsingenjörerna flyttar till produktionsavdelning (Twigg 2002). 
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3.6  Sammanfattande modell 
För att visualisera sambandet mellan studiens teoretiska referensram och hur den kommer 
att appliceras i analyskapitlet har vi valt att presentera en sammanfattande modell, se figur 
3:8. Den sammanfattande modellen ligger dessutom till grund för intervjuguiden.  
 
Med hjälp av den sammanfattande modellen och studiens problemformulering vill vi 
undersöka hur fallföretagen koordinerar utvecklingsprojekten, när en leverantör medverkar 
i produktutvecklingen.  Den inomorganisatoriska koordinationen av 
produktutvecklingsprojekt omfattar olika aspekter rörande projektets karaktär, 
organisationens struktur och ledning, samt hur leverantören kan integreras och koordineras. 
 
 

 

Figur 3:8  Sammanfattande modell utifrån studiens teoretiska referensram 
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4 EMPIRI 
 
Nedan presenteras det empiriska material vi erhållit från de två fallstudier som genomförts. 
Det empiriska materialet omfattar respondenternas utsagor, dokumentanalys och 
information från företagens hemsidor. Kapitlet inleds med fallföretaget Komatsu Forest AB 
och därpå följer Aliamk AB.  
 
Intervjuerna redovisas genom att materialet är sammanställt i teman, för att ge läsaren en 
god förståelse för de studerade företagen. Vi har valt att strukturera respondenternas utsaga 
efter studiens teoretiska referensram, vilken presenteras i den sammanfattande modellen. 
Rubrikerna som presenterar empirins teman följer de teoretiska resonemangen och utgör 
således en teoretisk klassificering av det empiriska materialet. Motiveringen till detta är att 
vi strävar efter en röd tråd genom hela uppsatsen i syfte att hjälper läsaren att skapa en 
helhetsbild över respondenternas svar. Därutöver ligger den sammanfattande modellen till 
grund för intervjuguiden, vilket väglett oss vid insamlingen av intervjuerna. Därför ansåg vi 
det naturligt att göra en klassificering av respondenternas utsagor, utifrån studiens 
teoretiska referensram. 
 

4.1 Komatsu Forest AB 
 

Komatsu Forest hör till ett av de världsledande företagen inom maskinutrustning för 
skogsbruk. Företaget grundades 1961 och hette då Umeås mekaniska och har sedan dess 
bytt ägare ett flertal gånger. Senaste ägarbytet var 2004, då de blev uppköpta av det 
japanska företaget Komatsu Ltd (www.komatsuforest.com). På Komatsu Forest strävar de 
efter att utveckla enkla och driftsäkra maskiner med hög teknisk utnyttjandegrad (Löfgren). 
Komatsu Forest kommer hädanefter benämnas Komatsu. 
 
Utveckling och montering av Komatsus maskiner sker i huvudsak i Umeå 
(www.komatsuforest.com). Komatsu arbetar i projekt när det gäller utveckling av nya 
produkter och vid större förändringar av befintliga produkter. Projektens längd kan variera 
mellan sex månader upp till tre år (Stefansson). Organisationsstrukturen är relativt 
decentraliserad och omfattar tre till sex nivåer, beroende på vilken avdelning som avses 
(dokument över organisationsstruktur, Komatsu Forest). Komatsu har idag 350 personer 
anställda (Stefansson). 
 
Presentation av respondenterna 

• Göran Löfgren. I slutet av 1980-talet anställdes Löfgren som konstruktör för 
Komatsus skogsmaskin ”Skotare”. Idag är Löfgren ansvarig för konstruktion och 
utveckling av Komatsus skogsmaskin ”Skördare”. 

• Lars Stefansson. Anställdes på Komatsu i slutet av 1980-talet och har under de 
senaste nio åren arbetat som projektledare för både större och mindre 
utvecklingsprojekt. 

• Roland Lundström. Anställdes på Komatsu som inköpare i mitten av 1970-talet. 
Idag är Lundström inköpskoordinator för komponenter till skogsmaskinernas 
aggregat samt för de egenkonstruerade funktionerna. 
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4.1.1 Produktens komplexitet och teknologiska novitet 
Projektledare Stefansson menar att produktutvecklingens komplexitet på Komatsu skiljer 
sig mellan projekten beroende på om de utvecklar en helt ny maskin eller om en viss 
funktion utvecklas. Komatsu driver olika komplexa projekt beroende på om företaget ska 
utveckla en ny maskin eller en delfunktion. Enligt konstruktör Löfgren försöker Komatsu 
ständigt finna nya lösningar, men arbetar även med att förbättra de befintliga produkterna. 
Skogsmaskiner är de mest avancerade markburna fordon som finns, bortsett från 
krigsmaktens maskiner. Lundström tillägger att aggregatet som sitter på skördaren, bland 
annat kan förmedla vilken dimension stocken har samt märka den utifrån om den ska 
skickas som massaved eller bli till virke. Informationen om stockarna skickas sedan via 
GPS till uppdragsgivaren, för att denne ska få kännedom om vad som avverkats på 
skogsskiftet. 
 
Projektledaren och konstruktören har skilda uppfattning om hur komplex 
produktutvecklingen är. Projektledaren anser att företaget har relativt innovativa projekt 
med mycket ny teknik. Företaget har produkter som är unika, men de flesta projekten ligger 
i mittfåran när det gäller teknisk innovation. Det tekniska området och den bransch som 
företagets produkter tillhör har under de senaste fem åren mognat, vilket medfört att 
markanden inte längre kräver ny teknik på samma sätt som den gjorde för tio år sedan. 
 
Däremot anser Löfgren att under de senaste åren har utvecklingen på Komatsu framförallt 
handlat om vidareutveckling av befintliga produkter, där endast mindre saker kan 
karaktäriseras som uppfinningar. Konceptet på företagets maskin ”Skördare” med roterande 
hytt utvecklades 1984 och var då revolutionerande, men det håller än idag. Företaget har 
även utvecklat en kran som arbetar på ett nytt sätt. All utveckling på Komatsu handlar om 
att få maskinerna att producera så effektivt som möjligt och med det menas att maskinen 
ska kunna fälla så många träd per timme som möjligt utan att haverera. Detta är mycket 
viktigt då maskinerna går i en tuff miljö, där lönsamheten för entreprenörerna är dålig. För 
att visa på den utveckling som varit under de senaste tio åren kan det nämnas att den 
maskin som var störst för tio år sedan idag är den som producerar minst. 

4.1.2 Projektets utformning 
Enligt projektledare Stefansson sker företagets produktutveckling i projekt, med hjälp av en 
projektgrupp som består av ett 20-tal personer. Antalet medlemmar i projektgruppen är 
oberoende av projektets komplexitet. Stefansson menar däremot att längden på projekten 
kan variera, då det tar länge tid att utveckla en ny maskin, än att utveckla en enklare 
funktion. I projektgruppen finns representanter från alla företagets avdelningar: 
Konstruktion, inköp, montage, reservdelar, eftermarknaden och marknad, förutom från 
ekonomiavdelningen. Komatsu arbetar efter den klassiska definitionen av projekt, nämligen 
att ett projekt ska vara tydligt och klart avgränsat gällande vad som ska göras och vilka som 
ska göra det samt under hur lång tidsperiod projektet ska pågå. 
 
Stefansson markerar att projekten under vissa tidsperioder upptar en stor del av 
projektmedlemmarnas tid, medan det under andra tidsperioder kräver mycket lite. Till 
exempel arbetar konstruktörerna med projektet på heltid i början, medan deras arbetsinsats i 
slutet av projektet är nere vid noll. Arbetsinsatsen minskar inte linjärt, men en generell 
uppskattning skulle kunna beskrivas så, se figur 4:1 nedan. Det är endast projektledaren och 
konstruktörerna som under en viss tidsperiod ägnar 100 procent av sin arbetstid åt projektet. 
De andra som är tillskrivna projektet delar alltid projektarbetet med de ordinarie 
arbetsuppgifterna, som de har i organisationen. Det händer dock att projekten upptar så 
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mycket av projektmedlemmarnas arbetstid att de inte har möjlighet att utföra det ordinarie 
arbetet inom linjeorganisationen. Stefansson konstaterar att projektmedlemmarna, med 
andra ord är olika belastade av projektet, beroende på i vilken fas projektet är. Att 
arbetsinsatsen varieras under projektets gång kan vi även se i det Lundström och Löfgren 
skildrar nedan.  

 

Inköpare Lundström har många projekt som pågår samtidigt och dessutom har han 
ordinarie arbetsuppgifter som ska utföras. ”Jag har ett 20-tal leverantörer som jag jobbar 
med och dessa har jag dessutom ansvar för att göra årliga prisförhandlingar med.” Vidare 
berättar inköparen att det händer att förändringar ska göras i redan befintliga produkter och 
att det även då är hans ansvar att förhandla med leverantören. Det kan till exempel gälla ett 
nytt material och då ligger det på inköpsavdelningens ansvar att skicka ut en förändring till 
leverantören samt undersöka när denne kan leverera produkten. 
 
Konstruktör Löfgren framhåller att det i början av projektet brukar vara ett mindre antal 
avdelningar som är aktiva och att det sedan växer allt eftersom, till dess att vissa droppar av 
när de fyllt sin uppgift. Konstruktörerna är mest aktiva vid projektets början, medan inköp, 
reservdelar, eftermarknaden och marknaden har en mer passiv roll. Stefansson fyller i att 
konstruktörerna är klara med sin uppgift, när projektet är i slutfasen och därför är de inte 
aktiva längre. Detta medan marknadsavdelningen å andra sidan blir allt mer aktiv under 
projektets gång, för att nå ut till marknaden. 
 
Projektledare Stefansson berättar hur Komatsu arbetar med sin produktutveckling. Komatsu 
försöker till stor del arbeta parallellt med projektfaserna: Förstudie, prototyp, förserie och 
serie. Det är dock inte alltid möjligt att arbeta parallellt under hela projektet. Framförallt 
måste konstruktionsavdelningen till stor del vara klar innan de andra avdelningarna kan 
börja med sitt. Avdelningarna arbetar efter samma mönster oavsett vilken produkt som ska 
utvecklas. Mönstret är att marknadsavdelningen och vissa personer från 
konstruktionsavdelningen först gör en förstudie, där de bland annat undersöker vilket behov 
som marknaden har av den tilltänkta produkten, vilket intresse som kan tänkas finnas för 
produkten om två år, vad marknadspris är och vilka möjligheter företaget har att i framtiden 

Figur 4:1  Produktutvecklingsprocess på Komatsu. Illustrerad av projektledare Stefansson, Komatsu 
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vidareutveckla den nya produkten. När marknadsavdelningen kommer upp med en idé, som 
de tror starkt på, görs ett visst konstruktionsarbete samt en konstruktionsstudie. 
 
Löfgren tillägger att konstruktionsavdelningen skissar på olika förslag under 
konstruktionsstudien, för att finna en lösning på problemet. Det görs dessutom 
undersökningar om huruvida det är möjligt att genomföra den nya funktionen och hur 
mycket det kommer att kosta. Stefansson och Löfgren framhåller båda att förslagen från 
konstruktionsstudien tas med upp till företagsledningen, vilka fattar beslut om huruvida 
projektet ska genomföras eller inte. Allt detta måste vara klart innan projektet kan starta. 
När projektet blivit godkänt kan konstruktionsavdelningen gå vidare och börja göra mer 
förfinande konstruktioner innan de andra avdelningarna kommer med i projektet. Enligt 
Stefansson kan inköpsavdelningen, till exempel börja förhandla med aktuella leverantörer 
och köpa in de komponenter som behövs för montering av prototyper. 

4.1.3 Testverksamhet 
Stefansson belyser att när konstruktionsavdelning har kommit så långt i 
utvecklingsprocessen att det finns ritningar på en prototyp skickar inköpsavdelningen en 
offertförfrågan till ett flertal leverantörer. Detta eftersom inköpsavdelningen är 
huvudansvarig för vilken leverantör som ska få ordern. Framtagningen av en prototyp sker 
alltså i ett nära samarbete mellan konstruktions- och inköpsavdelningen. Löfgren och 
Stefansson är överens om att företaget ständigt testar de funktioner och maskiner som 
utvecklas, genom att bygga prototyper. Enligt Löfgren har företaget som mest haft elva 
prototypmaskiner gående samtidigt, men att provverksamheten normalt brukar omfatta sju 
till tio maskiner. Komatsu har en ständigt pågående provverksamhet ute i skogen, där fyra 
förare på heltid arbetar med att testa maskinerna i sin helhet under verkliga förhållanden. 
Det händer även att konstruktörerna är ute och testar maskinerna, eftersom det kan vara 
svårt för dem att beskriva det de funderar på och vill ha testat. Vidare mäter 
konstruktörerna olika funktioners hållfasthet, till exempel om en cylinder har tillräcklig 
hållbarhet. Vissa maskiner använder de för att göra deltester, vilket innebär att de testar en 
ny funktion på en gammal maskin. Det kan handla om en ny funktion som de vet att de är i 
behov av längre fram, så för att vinna tid kan de till exempel sätta en ny Boggi på en 
gammal maskin. I vilken utsträckning Komatsu testar en ny maskin beror på antalet nya 
funktioner i maskinen. Innebärande att om det är många nya funktioner i maskinen görs det 
utförliga tester, medan testverksamheten är mindre omfattande när det rör färre respektive 
redan kända funktioner. 

4.1.4 Kommunikation 
Stefansson berättar att samtliga avdelningar som är tillskrivna projektet är placerade i 
samma byggnad. Löfgren fyller dock i att företaget numera uppdelat i två sektioner, vilket 
inneburit att de två sektionerna är i olika delar av byggnaden. Vidare menar Löfgren att det 
mellan dessa sektioner är mycket liten kontakt, ”Man vet i princip inte vad de gör.” De två 
sektionerna diskuterar produktutvecklingsprojekten enbart när de har gemensamma möten 
eller under lunchen. Respondenten anser att det i vissa fall skulle vara möjligt att göra ett 
ännu bättre arbete om de hade mer information från andra avdelningar. Ett exempel på detta 
kan hämtas från när Komatsu ska ta fram en ny produkt. I detta skede behöver 
konstruktörerna veta vilka ledtider som är på vissa nyckelkomponenter, till exempel kan det 
vara så att en Boggi måste beställas ett helt år i förväg. Vidare berättar Löfgren att det vore 
bra om konstruktionsavdelningen hade mer kontakt med montageavdelningen, så att de fick 
kännedom om hur montageavdelningen planerar lägga upp sitt arbete ute på verkstaden. 
Detta för att konstruktionsavdelningen ska kunna undvika att göra sådant som skapar 
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problem för montageavdelningen. Respondenten poängterar däremot att kommunikationen 
inom deras egen avdelning, konstruktion, är bra och att kommunikationen även fungerar 
bra mot inköps- och marknadsavdelningen, men att den fungerar mindre bra med de övriga 
avdelningarna. 
 
Enligt projektledare Stefansson sker de gemensamma och formella mötena för projektet 
ungefär en gång per vecka. Under mötena kollas statusen, eller med andra ord hur mycket 
de olika avdelningarna hunnit göra sedan föregående avstämning. Därutöver tillkommer de 
delmöten som respektive avdelning ansvarar för. Förutom de formella mötena sker 
kommunikationen även via e-post, telefon och direkta möten mellan berörda 
projektmedlemmar. Respondenten tillägger vidare att samtliga mötes- och 
avstämningsprotokoll administreras.  
 
Enligt avstämningsprotokollen från projektöversynsmötena på Komatsu, är syftet med 
projektöversynsmötena att stämma av vilka framsteg som gjorts i projektet. Detta görs för 
varje ny fas i produktutvecklingsprocessen. Projektöversynen sker genom en systematisk 
och formell granskning som noggrant dokumenteras. Under projektöversynsmötena tas 
olika formella beslut, såsom att påbörja serieproduktionen eller kontrollera att de 
förväntade aktiviteterna är planerade och kan genomföras (Avstämningsprotokoll, 
Komatsu). 

4.1.5 Leverantörens medverkan 
Enligt konstruktör Löfgren finns det under förstudien ett mindre behov av kontakt med 
leverantören, eftersom de anställda på Komatsu själva besitter den nödvändiga kunskapen. 
Löfgren och Stefansson menar båda på att leverantören kommer in först vid projektstarten, 
när konstruktionsavdelningen skissat på några ritningsunderlag.  
 
Projektledare Stefansson berättar att kontakten med leverantören koordineras av 
inköpsavdelningen, eftersom det ligger på deras ansvar att diskutera olika lösningar 
gällande hur komponenten ska produceras samt vilka leverantörer som företaget ska skicka 
en offertförfrågan till och vem som i slutändan ska få ordern. Löfgren tillägger att 
inköpsavdelningen förmedlar namn på vilka personer som är kontaktpersoner hos 
leverantören, beroende på vad frågan gäller. Handlar det om inköp ska kontakten ske med 
den som är koordinator för leverantörens säljavdelning och vid konstruktionsfrågor ska 
kontakten ske med leverantörens koordinator för produktionsavdelningen och så vidare. 
Kontakten med leverantören kan med andra ord ske genom flera kanaler. Hos mindre 
leverantörer kan det dock vara så att leverantören har en person som sköter all kontakt med 
kunden. 
 
Både Lundström, inköpsansvarig, och Löfgren, konstruktör, markerar att 
inköpsavdelningen vill undvika att konstruktörerna tar kontakt med leverantören, förrän 
dess att priset på den aktuella funktionen är uppförhandlat. Detta eftersom 
inköpsavdelningen inte vill att leverantören ska få veta att de kommer att få ordern innan 
dess att prisförhandlingen är avslutad. Enligt Löfgren skapar detta dock problem för 
konstruktörerna. Detta eftersom det innebär att konstruktionerna måste börja med att rita 
generellt och utifrån egen erfarenhet, på grund av att de inte har möjlighet att rådgöra med 
leverantören i början av projektet. Konstruktörerna vet till exempel inte vilken metod och 
utrustning leverantören använder när denne ska tillverka funktionen. Respondenten menar 
att detta innebär att varken konstruktionsavdelningen eller leverantören kan göra sitt bästa, 
eftersom konstruktörerna inte kan anpassa ritningsunderlaget mot leverantörens 
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produktionsutrustning. Ifall kommunikationen kunde ske i ett tidigare stadium skulle det bli 
billigare för Komatsu och leverantören skulle kunna utföra sitt arbete smidigare. Ibland vet 
dock konstruktörerna vilken leverantör som kommer att få ordern, till exempel när det bara 
finns en leverantör som kan tillverka funktionen, vilket är fallet med de ramar som sitter 
bak på Komatsus maskiner. I dessa fall kan konstruktörerna på Komatsu rådgöra med 
leverantören i ett tidigt stadium. 
 
När kontakten med leverantören väl är etablerad anser konstruktör Löfgren att det brukar 
fungera bra och att konstruktörerna tillsammans med inköp oftast har direktkontakt med 
leverantören. Kontakten brukar ske via e-post, telefon och direkta möten, eller med andra 
ord på det sätt som är snabbast och mest lämpligt utifrån den aktuella situationen. När 
Komatsu arbetar med större projekt brukar det bli många besök från såväl Komatsus sida 
som leverantörens sida. Stefansson och Lundström fyller i med att den inköpsansvarige och 
konstruktörerna kan bjuda in leverantören till formella möten, när det handlar om 
utveckling av vissa nyckelkomponenter. Inköpsansvarige berättar vidare att leverantören 
måste skriva under ett avtal där denne lovar att inte sprida konfidentiell information vidare. 
Under mötena har Komatsu möjlighet att ta del av leverantörernas erfarenhet inom området 
och den kunskap de besitter om den utrustning som ska producera funktionen. Enligt 
Stefansson handlar diskussionen med leverantören framförallt om lösningar och förslag till 
förbättringar, för att produkten ska bli enklare och billigare att producera . 
 
Vidare berättar Lundström att det vid de formella mötena med leverantörerna brukar vara 
tre till fyra representanter från leverantörens sida och motsvarande från Komatsus sida. 
Från leverantörens sida brukar den säljare som inköpsavdelningen på Komatsu har kontakt 
med komma samt en arbetsledare, produktionstekniker och exempelvis en svetsare. Från 
Komatsus sida brukar det vara den inköpsansvarige, konstruktörer och någon ytterligare 
person som besitter god kunskap i frågan. När Komatsu åker ut till leverantören är det 
framförallt för att konstruktörerna ska få se att ritningsunderlagen fungerar samt för att 
besiktiga delarna innan det är dags för slutsvetsning. Innan projektet är färdigt brukar det 
bli många möten och besök av såväl Komatsu som leverantören. 
 
Enligt Lundström händer det även att företagets konstruktörer är lokaliserade ute hos 
leverantören. Lundström anser vidare att det borde ske i ännu större utsträckning. Detta 
eftersom konstruktörerna får kunskap om hur leverantörens utrustning fungerar och vad de 
bör tänka på när de skapar konstruktionerna. Konstruktörerna kan till exempel erhålla 
kunskap om hur en laserskärmaskin arbetar. Ett exempel på utlokalisering är i Vindeln på 
Cranab. Där har Komatsu tre konstruktörer som på heltid är lokaliserade hos leverantören. 
Cranab tillverkar den komplicerade kranen som sitter på Komatsus maskiner.  
 
Konstruktör Löfgren framhåller att alla konstruktioner på företaget ritas i deras CAD-
system och att dessa filer sedan kan skickas till leverantören. Kommunikationen brukar 
fungera smidigt, då det finns generella filformat och det är inte av någon betydelse vilket 
CAD-system som används. Genom CAD-systemet kan Komatsu skicka hela 3D-modeller 
till sina leverantörer och utifrån det kan denne göra sina fixturer. Komatsu kan skicka en fil 
med konturerna till leverantören som i sin tur laddar ner den direkt i 
bearbetningsmaskinerna, vilket sedan direkt utifrån den informationen kan skära ut en plåt. 
Leverantören behöver med andra ord inte ens ha CAD-systemet. Enligt konstruktör Löfgren 
vill inköpsavdelningen att konstruktörerna ska göra sådana filer på samtliga konstruktioner, 
eftersom inköpsavdelningen då enkelt kan hämta informationen och skicka den vidare till 
leverantören. Detta underlättar även för konstruktionsavdelningen, eftersom de inte behöver 
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sitta och måttsätta alla komponenter utan kan skicka de modeller som de byggt i CAD-
systemet. 

4.1.6 Förändringar 
Lundström och Löfgren är överens om att alla som är med i projektet kan lägga veto ifall de 
upptäcker fel i konstruktionen eller om produktspecifikationen inte är tillräcklig. Löfgren 
berättar vidare att de ändringar som har genomförts skickas till produktionsingenjören, vars 
arbete är att organisera alla artiklar i modulscheman. Detta för att inköpsavdelningen ska 
veta vilka komponenter de ska beställa. Samtliga avdelningar som är tillskrivna projektet, 
har tillgång till modulschemat för att de ska kunna anpassa sin verksamhet efter de 
förändringar som gjorts. Förslag på ändringar kan komma från flera olika kanaler. 
Ändringarna kan initieras av Komatsus kunder som upptäcker att det finns problem med 
produkten ute på fältet, av inköp som inte kan få tag i de komponenter som behövs, att 
konstruktörerna upptäcker att det finns en svag punkt eller att vissa ändringar skulle 
innebära att funktionen blir billigare att producera Ett exempel på en ändring är om 
konstruktionsavdelningen vill konstruera om en plåt, för att förbättra en funktion. 
Lundström tillägger att innan konstruktionsavdelningen kan göra en ändring måste de kolla 
med inköpsavdelningen om de godkänner en förändring. Konstruktionsavdelningen kan 
med andra ord inte ensam med leverantören bestämma om en förändring. Enligt Stefansson 
ska montageavdelningen ha provmonterat alla komponenter samt granskat alla ritningar och 
specifikationer innan produktionen av slutprodukten kan ske. Montageavdelningen har 
nämligen rätt att ge avslag till dess att alla nödvändiga förändringar har genomförts. 
 
När det gäller övergripande förändringar måste företagsledningen, enligt Löfgren, vara med 
och besluta ifall förändringen ska genomföras. Små ändringar kan konstruktörerna däremot 
ta inom sin avdelning, medan förändringar av lite större art måste diskuteras tillsammans 
med inköps- och marknadsavdelningen samt konstruktionschefen. 
 
Lundström berättar vidare att om leverantören upptäcker ett problem eller vill göra en 
förändring, kontaktar de inköpsavdelningen på Komatsu. När ändringen inte påverkar 
kvaliteten negativt kan inköpskoordinatorn tillsammans med leverantören upprätta en 
avvikelsedispens och bestämma att ändringen kan genomföras. Stefansson fyller i att det 
viktigaste kravet som Komatsu ställer på leverantören är att de ska leverera produkter av 
hög kvalitet. 
 
En typisk konstruktionsgenomgång går ut på att till exempel en svetsleverantör granskar 
konstruktionen och om denne vill göra en större förändring måste godkännande erhållas 
från ansvarig konstruktör på Komatsu. Alla förändringsförslag som bedöms vara bättre med 
hänsyn till svetsmetoder och procedurer ska läggas till i ritningsunderlaget. Leverantörens 
arbete ska kunna genomföras med hjälp av dennes befintliga procedurer (Mötesprotokoll, 
Komatsu). 

4.1.7 Olika perspektiv 
Respondenterna har delvis skilda uppfattningar gällande vad de prioriterar när de arbetar 
med ett produktutvecklingsprojekt. Projektledare Stefansson berättar att det viktigaste i ett 
projekt är att den slutgiltiga produkten håller rätt kvalitet. Inköpare Lundström menar även 
han att kvaliteten är viktigast. På andra plats väljer inköparen att placera leverantörens 
leveranssäkerhet och på tredje plats kommer priset på de funktioner som köps in. 
Lundström framhåller att ”Har leverantören bra kvalitet och är säker på att leverera kan 
man ta ett lite högre pris.” 
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Konstruktör Löfgren anser att det viktigaste med projektet är att den maskin de konstruerar 
fungerar bra, av den anledning att om den inte fungerar är kunden inte hjälpt av att 
maskinen är billig. Vidare bör maskinen ha en hög teknisk utnyttjandegrad, vilket innebär 
att den inte får gå sönder, utan ska gå att nyttja maximalt. Efter maskinens funktion anser 
Löfgren att maskinen ska göras så enkel och billig som möjligt. Enkelhet är mycket viktigt, 
eftersom ju mer avancerad maskin desto svårare blir det för ägaren att hantera den, samt 
fler funktioner som kan gå sönder. Målet är att bygga en så enkel och billig maskin som 
möjligt, utan att det blir till bekostnad på kvaliteten. Med enkelhet menas att maskinen 
kräver så lite underhåll som möjligt och att exempelvis aggregatet ska ta hand de flesta 
funktionerna. Detta för att underlätta förarens arbete. Föraren ska endast behöva kontrollera 
ifall det är någon skada på stocken och då rapportera det till den dator där allt om 
skogsskiftet registreras. 

4.1.8 Problem 
Projektledare Stefansson belyser att när problem uppstår i projekten, såsom brist på 
utförliga specifikationer, tas det upp omgående. Lundström tillägger att när problem 
uppstår på grund av fel i hållfasthetsberäkningar, kan det krävas ett omtag i projektet. 
Andra problem, som att någon i projektgruppen blir långtidssjukskriven, kräver däremot en 
back up-plan enligt Lundström. På Komatsu är det till exempel i de flesta fall alltid två 
konstruktörer, som arbetar med samma sak, vilket innebär att den andre kan ta över 
ansvaret vid behov. Huvudansvaret för att ordna en ersättare ligger på respektive 
avdelningschef, vilken i sin tur kan rådgöra med projektledaren. 

4.1.9 Projektstyrning 
Projektledare Stefansson berättar att projekten koordineras av projektledaren, som rent 
organisatoriskt tillhör marknadsavdelningen, dock är projektledarens roll inte att bevaka 
marknadens intresse, utan enbart projektet. Projektledare Stefansson anser att hans 
viktigaste uppgift är att ha en tydlighet i projektet, för att samtliga projektmedlemmar ska 
var på det klara med vad som ska göras i projektet på både kort och lång sikt. Vidare menar 
respondenten att tydlighet är viktig, för att ett bra resultat gällande såväl tid, kostnader som 
slutproduktens kvalitet ska uppnås i projektet. Projektarbetet styrs med hjälp av en 
processbeskrivning som innehåller information om vad som ska göras under 
produktutvecklingen. För projektledaren är det mycket viktigt att de personer som är 
inblandade i projektet förstår processbeskrivningen och följer den. Till sin hjälp har 
projektledaren ett ledningsverktyg samt de återkommande projektmötena, där kontinuerliga 
avstämningar görs i syfte att se hur arbetet med projektet framstiger. De formella mötena 
dokumenteras genom mötesprotokoll och avstämningsprotokoll (Avstämningsprotokoll, 
Mötesprotokoll, Komatsu). 
 
Projektledaren är, enligt både projektledaren själv och inköpskoordinatorn, huvudansvarig 
för projektet och till sin hjälp har han delprojektledare, vilka är ansvariga för de avdelningar 
som finns tillskrivna projektet. Inköpskoordinator Lundström framhåller att det från 
inköpsavdelningen brukar vara tre till fyra inköpare engagerade i projektet och att en av 
dem är delprojektledare. Den som är projektledare ansvarar för att koordinera 
inköpsavdelningens insats i projektet. Delprojektledaren för inköpsavdelningen fördelar till 
exempel ut vem som ska förhandla upp vilka komponenter, såsom standardkomponenter, 
komponenter för färgmärkning av stockarna utifrån vilken dimension de har och så vidare. 
Vidare ligger det på delprojektledarens ansvar att delge samtliga på avdelningen vilka är 
tillskrivna projektet, om vad som händer i projektet. 
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4.1.10 Externa Konsulter 
Enligt Stefansson är det vanligt att Komatsu tar in externa konsulter inom det teknikområde 
som berör mjuk- och hårdvara, såsom när företaget ska utveckla styrsystem. Lundström 
tillägger att företaget även kan ta hjälp av konsulter när det handlar om att göra utredningar. 
I företagets senaste projekt anlitades konsulter till och med för att göra grunden till 
ritningsunderlagen. När konsulter finns med i projektet kan konstruktörerna och 
konsulterna fritt bolla frågor och idéer. Inköpsavdelningen är endast inblandad när det 
gäller förhandling om arvode. 
 

4.2 Alimak AB 
Alimak är ett världsledande företag när det handlar om att konstruera vertikala lösningar för 
att ge användarna access (www.alimakhek.com). Företaget grundades 1948 under namnet 
Alvar N. Lindmark aktiebolag och har sedan dess bytt ägare ett flertal gånger (Eliasson). 
Idag är Alimak AB en del av koncernen Alimakhek group AB. Det utbud av hissar, 
industriliftar och underjordsutrustning som Alimak erbjuder utvecklas och tillverkas i 
huvudsak i Skellefteå. För Alimak är säkerhet alltid det viktigaste när de utvecklar och 
tillverkar sina produkter (www.alimakhek.com). Honnörsorden på Alimak är flexibilitet, 
modularitet samt reducering av kostnader och ledtider (Eliasson). 
 
Alimak är en relativt decentraliserad organisation bestående av tre nivåer. Överst i hierarkin 
sitter den verkställande direktören som har en kvalitetsavdelning samt sex avdelningar 
under sig, för vilka det finns områdeschefer (K. Lindström, Organisationsschema, Alimak). 
Totalt har Alimak 370 personer anställda. 
 
Presentation av respondenterna 

• Björn Wikström. Började arbeta på Alimak 2000 och har sedan dess arbetat som 
kvalitetsingenjör. Förutom arbetet med kvalitetsfrågor sköter Wikström kontakten 
ut mot myndigheter. 

• Kerstin Lindström. För två år sedan projektanställdes K. Lindström under sex 
månader på Alimak. När utvecklingsprojektet avslutades förlängdes anställningen 
och K. Lindström fortsatte som inköpsansvarig under några månader till dess att 
hon fick anställning som huvudplanerare. 

• Jonny Eliasson. Anställdes i mitten av 1990-talet på Alimak som elkonstruktör. 
Eliasson har under åren fått allt mer ansvar för elkonstruktionsavdelningen och de 
senaste fyra åren har Eliasson arbetat som projektledare, men har fortfarande 
chefsrelaterade uppgifter på sin ordinarie avdelning, elkonstruktion. 

• Peter Lindström. I början av 1990-talet anställdes P. Lindström på Alimak som 
områdesansvarig för produktionsavdelningen. År 2000 gick P. Lindström över till 
inköpsavdelningen och har idag ansvar för inköp av alla egenkonstruerade 
komponenter. 

4.2.1 Produktens komplexitet och teknologiska novitet 
Enligt projektledare Eliasson har Alimak under de senaste sju till tio åren bedrivit 
produktutveckling för att stärka sin marknadsposition och möta kundernas ökande krav på 
flexibilitet och tillgänglighet. Utvecklingen i hissbranschen har under många år stått relativt 
stilla, men kinesiska företag har under senare år börjat kopiera företagets äldre produkter 
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och säljer dem till låga priser, vilket medfört att Alimak måste komma med nya lösningar 
för att förbli konkurrenskraftiga. 
 
Huvudplanerare K. Lindström framhåller att Alimak utvecklar nya maskiner, gör de 
befintliga maskinerna mindre, större eller snabbare, medan konstruktionsförändringar andra 
gånger görs i syfte att öka hållfastheten eller anpassa hissen till andra produkter. P. 
Lindström som är inköpsansvarig instämmer i att företaget gör både större och mindre 
förändringar på deras hissar. I det senaste projektet där företaget utvecklat en 
höghastighetshiss är det nya motorer och nya förutsättningar för elektroniken. Ett annat 
exempel kan hämtas från när den nya marknaden krävde att de tillverkade en styvare mast. 
I fallet med masten fick konstruktörerna rita om balkarna på masten och inköpsavdelningen 
fick ta hem prover på nya rör, vilka företaget gjorde hållfasthetsprover på. 
 
Alimak arbetar med teknik som är känd, men företaget har tagit ett steg längre än sina 
konkurrenter, bland annat gällande de väl utvecklade kontrollsystem som deras hissar har, 
enligt Eliasson. Vidare belyser Eliasson att företaget paketerar komponenter och moduler 
på ett smartare sätt, än vad konkurrenterna gör. P. Lindström poängterar att Alimak hela 
tiden arbetar för en ledande position inom branschen. 

4.2.2 Projektets utformning 
Alimak driver flera produktutvecklingsprojekt samtidigt och just nu pågår tre projekt, där 
de utvecklar hissarna (Eliasson): 
 

• SE som är en permanent installerad hiss 
• SE-EX en hiss som byggs för att klara av miljöer där det finns risk för explosion 

såsom på oljeplattformer 
• Scando 450 och 650 Två olika stora hissar som kan flyttas mellan byggarbetsplatser 

 
I de utvecklingsprojekt som Alimak bedriver har samordning och modularitet varit av 
högsta betydelse, enligt Eliasson. Trots att företaget i samtliga projekt utvecklat helt nya 
produkter, har utvecklingsarbetet hela tiden strävat mot att vissa komponenter och moduler 
skall vara gemensamma för de nya produkterna. I framtiden kommer utvecklingsarbetet på 
Alimak gå från att utveckla helt nya produkter till att utveckla delsystem eller moduler. 
 
Utvecklingsprojekten på Alimak drivs alltid av en projektledare som har sin bas i 
konstruktionsavdelningen konstaterar P. Lindström. Projektledare Eliasson och 
huvudplanerare K. Lindström framhåller att projektledaren har en styrgrupp, bestående av 
fem personer från ledningen, över sig. Projektledaren har möten med styrgruppen när 
funderingar uppstår eller om större beslut ska fattas. Vidare berättar projektledaren att han 
till sin hjälp har en projektgrupp. När företaget började med utvecklingsprojekt bestod 
gruppen av 16 deltagare, men idag är den minskad till sex deltagare, med en representant 
från: Marknad, konstruktion/utveckling, produktion, logistik/inköp, eftermarknad/service 
respektive ekonomi/personal/IT. K. Lindström tillägger att projektgruppen brukar arbeta 
tätt tillsammans med alla delar av projektet. 
 
Produktutvecklingen på Alimak sker, enligt P. Lindström, på marknads- och 
konstruktionsavdelningens initiativ. K. Lindström framhåller dock att det ligger på 
marknadsavdelningens ansvar att undersöka vad kunderna efterfrågar. Eliasson belyser 
dock att han, som projektledare, har kontinuerlig kontakt med kunderna på marknaden, för 
att vara uppdaterad om marknadens behov. P. Lindström menar att alla projekt på företaget 
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har olika förutsättningar, beroende på vilka marknadsbehov som gett upphov till de mål 
som satts upp för respektive projektet.  
 
Konstruktionsavdelningen är den avdelning som arbetar mest intensivt med projekten, 
enligt inköpsansvarige P. Lindström. Vidare berättas att inköpsavdelningen brukar komma 
in när det finns någorlunda färdiga ritningsunderlag. Om projektet däremot är komplext 
kommer inköpsavdelningen in tidigare i utvecklingsprocessen, för att undersöka vad 
leverantörerna kan bistå med, se figur 4:2. 
 

 

Medlemmarna i projektgruppen är enligt Eliasson, i grunden tillskrivna projektet på heltid, 
men det kan bli mindre tid ifall deras kunskap behövs på annat håll. Projektmedlemmarnas 
arbetsinsats kan också varieras under projektets gång. Från början ligger till exempel det 
mesta av arbetet på konstruktions- och inköpsavdelningarna. Dessa arbetar relativt 
parallellt, där inköpsavdelningens insats är något förskjuten i tid. P. Lindström skildrar 
detta genom att berätta om att det projekt han är tillskriven nu är i slutfasen och därför 
arbetar han nu bara några timmar i veckan med projektet. Projektledare Eliasson berättar 
dessutom att han varje vecka ägnar ungefär 30 procent av sin arbetstid åt sin ordinarie 
avdelning, elkonstruktion, där han utför chefsrelaterade arbetsuppgifter eller hjälper till 
med annat när behov finns. När projektmedlemmarna ägnar allt för mycket tid åt sådant 
som inte är relaterat till projektet kan projektledaren ta upp detta med styrgruppen, för att få 
acceptans till att projektet kan komma att bli försenat. När någon i projektgruppen behöver 
hjälp kan denne beordra någon från sin avdelning att hjälpa till. Eliasson visar på ett 
exempel när han i egenskap av projektledare behöver en kostnadsuppföljning. Eliasson ber 
då den ekonomiansvarige i projektgruppen att göra en kostnadsuppföljning. Om denne i sin 
tur inte har möjlighet att ta sig an uppgiften skickas ärendet vidare till någon som är 
tillskriven samma avdelning. I projektets slutfas splittras projektgruppen och medlemmarna 
återgår till att arbeta med sina ordinarie arbetsuppgifter, ute på respektive avdelning. Detta 
innebär att således att projektmedlemmarna inte längre är lokaliserade i samma lokal, utan 
på sina ordinarie kontor på respektive avdelning. 

Figur 4:2   Produktutvecklingsprocess på Alimak. Illustrerad av projektledare Eliasson 
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4.2.3 Testverksamhet 
Antalet prototyper på Alimak är beroende av hur komplex maskinen eller förändringen är. 
Hur många prototyper som tillverkas är med andra ord en bedömning från projekt till 
projekt, vilket görs av projektgruppen tillsammans med styrgruppen (Eliasson).  
 
Wikström berättar att produktutvecklingen på företaget sker i fyra faser: Startfas, 
prototypfas, förseriefas och serietillverkningsfas. När styrgruppen har godkänt resultatet av 
marknads- och konstruktionsavdelningens arbete i startfasen fortsätter 
konstruktionsavdelningen att rita för att de första prototyperna ska kunna tillverkas. När 
prototyperna är tillverkade testas och utvärderas de och om styrgruppen godkänner och ger 
klartecken kan utvecklingen gå in i nästa fas som är förseriefasen. Eliasson tillägger att 
innan förseriefasen kan börja brukar konstruktörerna dock göra vissa 
konstruktionsförändringar, utifrån vad som kommit fram under det att prototyperna testats. 
I förserierfasen gör Alimak, enligt Wikström, ett mindre antal hissar som säljs till deras 
kunder för validering, vilket innebär att kunderna får utvärdera och sedan komma med 
åsikter och kommentarer. Utifrån detta fattar styrgruppen sedan ytterligare ett beslut om 
huruvida en serietillverkning ska startas upp. 
 
Projektledare Eliasson kompletterar den bild vi erhöll av Wikström om prototyp- och 
förseriefasen, med hjälp av ett verkligt exempel. Vid utvecklingen av Scando 650 
tillverkade Alimak tre prototyper, vilket är vad de normalt brukar tillverka. En placerades i 
det provtorn som står inne på fabriksområdet, där den testades med hjälp av 
automatikkörning. De resterande två prototyperna placerades på en gemensam mast och 
såldes till slutkund, för att prototyperna skulle användas ute på fältet. När prototyperna var 
testade och utvärderade gjorde konstruktionsavdelningen några förändringar innan 
ritningsunderlagen kunde anses som helt färdiga. I förseriefasen får 
produktionsavdelningen undersöka hur hissen kan produceras mest rationellt. Till exempel 
kan det måsta läggas till giggar och fixturer, för att underlätta vid svetsandet av delarna. I 
förseriefasen tillverkades tio hissar eller som Eliasson uttryckte sig ”tio skarpa prov”, vilket 
till antalet är en normal förserie. Dessa hissar såldes till kunder, vilka fick utvärdera 
produkten. Wikström tillägger att Alimak gör månatliga undersökningar, där de tittar på 
vad deras kunder tycker om produkterna. 
 
Wikström poängterar att Alimak alltid strävar efter att be sina leverantörer om utfallsprov, 
vilka testas i företagets mätrum. Gällande kvalitetsfrågor finns det dessutom en grupp på 
Alimak som besöker så väl leverantören som de projekt som föregår inne på företaget, för 
att göra kvalitetskontroller. 

4.2.4 Kommunikation 
Respondenterna är eniga om att det finns ett stort och relativt väl fungerande 
informationsflöde gällande Alimaks utvecklingsprojekt. Den styrgrupp som projektgruppen 
har över sig brukar, enligt Eliasson, ha möten en gång per månad eller oftare vid behov. På 
styrgruppsmötena fattas beslut utifrån projektets kravspecifikation, men det undersöks 
också vad som har hänt i projektet sedan sist och hur det har gått. Från projektgruppen 
brukar enbart projektledaren delta, medan samtliga medlemmar från styrgruppen finns på 
plats. Det ligger på projektledarens ansvar att få nödvändig information från styrgruppen, 
för att projektet ska kunna fortskrida. Den information som projektledaren erhåller 
förmedlar denne vidare till projektgruppen, som i sin tur förmedlar informationen till sina 
respektive avdelningar. Projektledare Eliasson anser dock att det är svårt att få 
informationen att nå alla. Till exempel har det varit problem med att få 
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marknadsavdelningens representanter att sprida information vidare nedåt i leden. 
Projektledaren brukar erbjuda att vid förfrågan hålla en informationsgenomgång på 15 
minuter, men det efterfrågas sällan. Däremot anser projektledaren att det är lätt att sprida 
information inom projektgruppen. Direkt efter ett styrgruppsmöte skickar projektledaren ut 
ett e-postmeddelande till projektgruppen, om vad som beslutats under mötet. Dessutom 
skriver projektledaren efter varje möte ett styrgruppsprotokoll, vilket finns tillgängligt i 
företagets databas. Vidare brukar projektgruppen mellan mötena med styrgruppen ha 
interna möten, där de har konstruktionsgenomgångar. P. Lindström tillägger att det även 
förekommer mindre möten, där bara de som är direkt berörda av frågan deltar. 
Projektledaren berättar att han även kan ta hjälp av den referensgrupp som finns på 
företaget, om funderingar uppstår. Tankar och idéer bollas med referensgruppen via såväl 
e-post som informella och formella möten, där delar av eller hela projektgruppen kan delta. 
 
Enligt P. Lindström sker kommunikationen i projektet mestadels via e-post, telefon och 
möten. P. Lindström säger dessutom att ”Informationsflödet kan i princip gå åt alla håll”. 
Eliasson berättar att projektgruppen numera är lokaliserad i ett öppet kontorslandskap. 
Rummet är dock bara byggt för fem personer, vilket innebär att inköpsrepresentanten sitter 
kvar på sitt ordinarie kontor. Projektledaren ser dock inga problem med detta, eftersom 
inköpsavdelningen är lokaliserad i samma korridor. ”Samlokaliseringen av 
projektmedlemmarna har medfört att informationsvägarna blivit kortare och jag har större 
kontroll över vad projektmedlemmarna arbetar med och det blir allmänt lättare att 
överblicka situationen” (Eliasson). 
 
K. Lindström tillägger att uppkomna frågor även kan diskuteras när de som är berörda 
träffas under lunchen. Inom avdelningarna brukar de träffas och ha möten åtminstone en 
gång varannan vecka. För att underlätta informationsflödet har Alimak till exempel valt att 
lokalisera huvudplanerarens kontor i direkt anslutning till produktionslokalen. Eliasson 
belyser att Alimaks verksamhet är samlad inom ett och samma område, så när någon i 
projektgruppen behöver rådgöra med exempelvis produktionsavdelningen brukar de fysiskt 
gå dit. Många av Alimaks leverantörer är lokaliserade i närområdet, men en del finns i 
bland annat Tjeckien, vilket enligt Eliasson komplicerar kommunikationen. 
 
Inköpsansvarige P. Lindström visar företagets webbtjänst som innebär att alla berörda 
personer, inklusive leverantören, kan gå in på webben och se aktuella ritningar. Ritningarna 
är i Adobe-format, vilket innebär att alla har möjlighet att läsa dem. När en ändring är gjord 
skickas ett meddelande ut, där det beskrivs vilken ritning det gäller, vad som har förändrats 
och när ändringen ska genomföras. Det kan till exempel stå att ändringen ska göras först 
när de aktuella delarna som finns på lagret är slut. K. Lindström framhåller vikten av att de 
som arbetar på företagets avdelningar hela tiden kommunicerar internt med varandra såväl 
som externt, för att undvika att problem uppstår. 
 
Allt som händer i Alimaks utvecklingsprojekt redovisas i en actionlista, enligt P. 
Lindström. Listan innehåller mycket av den information som de inblandade parterna i 
projektet behöver, för att se vad andra avdelningar arbetar med. Respondenten menar att det 
alltid går att få mer information och lösa informationsflödet mer strategiskt. I dagsläget har 
företaget ett mycket stort informationsflöde, där det inte möjligt att alla tar del av all 
information. Mycket av den information som flödar på företaget är riktad med anledning av 
att det inte är möjligt att ta till sig all information. P. Lindström får till exempel ungefär 200 
e-postmeddelanden per dag. 
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4.2.5 Leverantörens medverkan 
Projektledare och inköpsansvarige framhåller båda att kontakten med leverantören i först 
hand sker via inköpsavdelningen, som har det officiella ansvaret för kontakten. 
Inköpsavdelningen kan ta hjälp av konstruktionsavdelningen vid val av leverantör, men det 
är inköpsavdelningen som sköter den initiala kontakten och som förmedlar vilka personer 
hos leverantören som kan kontaktas vid behov. P. Lindström visar på ett exempel där 
konstruktörerna funderar över huruvida de ska flytta ett hål och att konstruktörerna då kan 
diskutera för- och nackdelar tillsammans med leverantörens kontaktperson. Alimaks 
inköpsavdelningen brukar även de ge namn på personer som leverantören kan kontakta vid 
behov. P. Lindström anser dock att informationsflödet med leverantören brukar bli 
ostrukturerat, då leverantören kontaktar fler personer än inköpsavdelningen angivigt, något 
som ibland får till följd att informationen från leverantören inte alltid når fram till rätt 
personer på Alimak. 
 
Enligt Wikström, kvalitetsansvarig, gör Alimak en bedömning av alla nya leverantörer, 
utifrån en blankett, där leverantören fyller i uppgifter rörande årsredovisning, 
leveranssäkerhet och referenskunder etcetera. Därutöver utvärderar Alimak sina befintliga 
leverantörer en gång per år eller när kvalitetsfel uppstår. Inköpsansvarige tillägger att om 
leverantören blir godkänd upprättas ett avtal och sedan är leverantören fri, så länge arbetet 
fungerar bra. Alimak har relativt fasta leverantörer, vilket innebär att 
konstruktionsavdelningen i ett tidigt stadium känner till vem som är leverantör till de 
aktuella komponenterna. Innan konstruktionsavdelningen tar kontakt med leverantören 
brukar de dock för säkerhets skull höra med inköp om vem som är leverantör av 
komponenten.  
 
Enligt inköpsansvarige P. Lindström gör konstruktionsavdelningen förslagsritningar som de 
sedan diskuterar med leverantören. Detta för att utröna huruvida det är möjligt att 
konstruera och producera det föreslagna. I detta skede kan leverantören, utifrån sin 
specialistkunskap, komma med förslag som förbättrar och förenklar konstruktionen. Enligt 
respondenten brukar leverantören komma in tidigare än normalt i utvecklingsprocessen, när 
utvecklingen är mycket komplex, för att bättre kunna bidra i företagets produktutveckling. 
Eliasson visar på ett exempel där Alimak har ett nära samarbete med sin leverantör och där 
företaget är i behov av deras sakkunskap. Konstruktionsavdelningen på Alimak har ett väl 
utvecklat samarbete med den leverantören som utvecklar den frekvensomriktare, vilken 
sitter i Alimaks hissar. Alimak köper specialgjorda frekvensomriktare av sin leverantör och 
för att denne ska kunna ta fram dem krävs det att de arbetar tillsammans. Under projektets 
utvecklingsfas arbetar personal från leverantören Vacons utvecklingsavdelning hos Alimak. 
Leverantörens utvecklingsavdelning undersöker hur frekvensomriktaren ska konstrueras, 
för att passa det aktuella projektet. Vacon tillverkar och monterar sedan frekvensriktaren.  
 
Alimaks konstruktörer och beredare brukar besöka företagets leverantörer, enligt både 
Eliasson och P. lindström. Eliasson menar på att en anledning till att representanter från 
Alimak besöker leverantören kan vara att det visat sig att leverantörens utrustning inte 
klarar av att producera det konstruktörerna ritat. I detta skede måste konstruktörerna 
tillsammans med leverantören söka finna en lösning på problemet. P. Lindström visar på att 
andra anledningar till besök kan vara att konstruktörerna gjort en förslagsritning som de 
sedan vill diskutera med leverantören innan de fortsätter med arbetet eller att 
konstruktörerns vill besiktiga de komponenter som leverantören hittills producerat. Detta 
för att se om konstruktörerna eller leverantören anser att några ändringar behöver vidtas. 
Representanter från marknad, inköp och konstruktion har till exempel vid flera tillfällen 
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besökt den leverantör i Italien som ska producera dörrarna till den hiss företaget utvecklat i 
det senaste projektet. I de allra flesta fall brukar det, enligt respondenten, vara 
representanter från konstruktion, inköp och produktionsteknik, som träffar leverantören, 
oavsett om denne kommer till Alimak eller om företaget besöker leverantören. Från 
leverantörens sida brukar det vara representanter från säljavdelningen, FoU, och teknik. 
Det konstruktionsarbete som utförs av leverantören ska uppfylla de funktionskrav som 
finns specificerade i ett systemdokument, där följande inkluderas: Delsystemets egenskaper 
och funktioner, dokumentets revisionsläge, datum för varje ny notering och godkännande 
när funktionalitet är uppnådd. Vidare ska en loggbok föras under valideringen och där ska 
följande anges: Beskrivning av felfunktioner, vilken delfunktion som avses åtgärdas samt 
en kortfattad beskrivning av varje ny version. Det är viktigt att varje händelse kopplas till 
datum och version (Kvalitetsmanual, Alimak). 

4.2.6 Förändringar 
Kvalitetsansvarige Wikström visar på rutiner kring produktunderhåll, vilka finns för att ge 
företaget kännedom om när produkter ska förändras. Alla produktionsändringar som görs 
ska noggrant dokumenteras och om det finns komponenter kvar på lagret ska beslut fattas 
om huruvida de ska användas eller kasseras. När en ändring är beslutad och ska genomföras 
skickas ett meddelande ut till alla berörda. Samtliga respondenter anset att Alimak har 
tydligt nedskrivet vilka befogenheter de anställda har, utifrån vilken roll de besitter. Vidare 
framhåller respondenterna att de kan arbeta fritt och har stort inflytande över sitt arbete, så 
länge de håller sig under investeringstaket. 
 
Alimak arbetar med något de kallar för förbättringsgrupper, enligt K. Lindström, och i 
dessa diskuteras allt som de anställda kan tänkas vilja ändra på. Det kan handla om allt från 
att flytta en pall till nya rutiner för projektarbetet. Projektledaren berättar att alla förslag på 
ändringar av företagets produkter registreras i något som kallas för ARFF-systemet. 
Ändringsförslagen skickas sedan till ansvarig på konstruktionsavdelningen. Ifall en 
felaktighet upptäcks registreras även den i ARFF-system och ett meddelande skickas till 
konstruktionsavdelningen. När konstruktionsavdelningen gjort ritningsändringen skickas 
den vidare till beredningen. Konstruktörerna måste ta hänsyn till vad som finns inne på 
lager samt vad leverantören har hos sig, ska det användas, byggas om eller skrotas. 
Konstruktionsavdelningen kan ta hjälp av beredningen och inköp, för att få reda på de 
saldon som ligger på lager hos dem själva eller hos underleverantören. ARFF-systemet är 
dock under förändring, på grund av att det bland annat finns problem med hur 
inköpsavdelningen ska förmedla till projektgruppen och konstruktionsavdelningen att de 
bytt leverantör eller att leverantören inte kan tillverka det konstruktionsavdelningen ritat. 
Ibland händer det även att leverantören väljer att byta modell och då måste konstruktions- 
och inköpsavdelningarna undersöka om leverantören fortfarande är aktuell. 
 
Eliasson berättar vidare att beredningen, vilken består av produktionsingenjörer, har till 
arbetsuppgift att tillsammans med konstruktörerna komma fram till vilken 
tillverkningsmetod och tillverkningsenhet som passar bäst, för den aktuella komponenten 
eller modulen. I en sådan process kan omkonstruktion och omberedning förekomma på 
beredningens initiativ. Ifall inköpsavdelningen märker att det finns brister eller problem 
med ritningsunderlaget kan de, enligt P. Lindström, ta direktkontakt med aktuell 
konstruktör. Fastän ritningarna är granskade behövs de ofta göras kompletteringar, för att 
de ska kunna skickas till leverantören. I detta skede har inköpsavdelningen rätt till veto. Det 
kan också vara så att inköpsavdelningen inte kan få tag i det material eller de komponenter 
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som behövs alternativt att den tilltänkta leverantören inte klarar av att producera produkten 
och då har inköpsavdelningen rätt att be konstruktörerna förändra konstruktionen. 
Eliasson tillägger att beroende på i vilken fas det upptäcks att produktionsspecifikationen är 
bristfällig görs olika åtgärder. Ifall det upptäcks under tiden att prototypen håller på att 
byggas görs en revision och konstruktörerna får rita om samt göra nya instruktioner. Detta 
måste sedan godkännas av produktionsavdelningen som har rätt att lägga veto ifall 
ritningsunderlagen till exempel inte är klara, diskussionen kan tas direkt med beredaren. 
Upptäcks problemet först vid förserien måste rättelsen gå via ändringstjänst. Det finns dock 
en skillnad om det gäller fel eller om det rör en förändring. Det är nämligen så att om det 
gäller en förändring måste det göras en utredning, där det undersöks om det är aktuellt att 
genomföra ändringen utifrån kostnader ställda mot förväntade intäkter. 

4.2.7 Olika perspektiv 
Respondenternas utsagor kring vad de prioriterar i arbetet varieras något mellan 
respondenterna. Projektledare Eliasson anser att det viktigaste med ett projekt är att den 
färdiga produkten är säker och uppfyller den kravspecifikation som finns för projektet samt 
de standardkrav som finns för Europa, Asien och andra delar av världen. På andra plats 
placerar projektledaren pris/prestanda och på tredje plats kommer tidsplanen. Tidsaspekten 
är bland annat viktig av den anledning att när företagets projekt är färdiga brukar 
produkterna visas upp på en tysk mässa som arrangeras vart tredje år. Kvalitetsingenjör 
Wikström instämmer i att de normer och lagar som finns, till exempel för hur ett magnetlås 
på hissens luckor ska konstrueras måste uppfyllas. 
 
P. Lindström från inköpsavdelningen ser i första hand till kvalitet utifrån de specifikationer 
som finns för projektet. P. Lindström säger att ”Det handlar inte enbart om att det ska vara 
snyggt, utan framförallt rätt kvalitet utifrån vad konstruktionen kräver”. I andra hand ser 
respondenten till de totala kostnader som uppkommer för att ta hem komponenten. 
Huvudplanerare K. Lindström anser däremot att tidsperspektivet är mycket viktigt. Arbetet 
ska vara jämt fördelat och gå smidigt, för att produkten ska bli färdig i tid. Till exempel kan 
det vara så att någon av hissarna från förserien måste skeppas till kunden via båt från 
Göteborg, vilken bara går en gång varannan vecka. En liten försening kan med andra ord få 
stora konsekvenser. I kontraktet med kunden kan det dessutom stå inskrivet att Alimak 
måste böta ifall de inte klarar av att hålla den överenskomna leveranstiden. 

4.2.8 Problem 
P. Lindström anser att de på Alimak försöker gå direkt på felet och åtgärda det, med så raka 
kommunikationslinjer som möjligt. Ifall det är leverantören som är problemet går det dock 
via inköpsavdelningen. När någon blir sjuk löser företaget det på olika sätt beroende på hur 
bråttom det är med projektet. I första hand försöker de ersätta varandra, men när det inte är 
möjligt får de vänta till dess att personen tillfrisknat och kommer tillbaka alternativt ringa 
hem till denne för att få nödvändig information. 
 
Projektledaren tillägger att när ett allvarligt problem uppstår kallar de till krismöte, där de 
utreder vad som egentligen är problemet, varför det uppstått och vilka åtgärder som kan 
vidtas. Resultatet av mötet tas med till stryrgruppen, vilken är beslutsmässig i frågan om 
vilka åtgärder som ska vidtagas. När beslutet om hur de ska handskas med problemet är 
fattat åtgärdas det och testas. 
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4.2.9 Projektstyrning 
Alimak arbetar med att förbättra arbetsrutinerna berättar både K. Lindström och Eliasson. 
Något K. Lindström menar är tidskrävande och på grund av att företaget är underbemannat, 
går förbättringsarbetet med rutinerna långsamt. Eliasson fyller i resonemanget med att 
företaget försöker hitta en form som passar för hur de, som en relativt liten organisation, 
ska arbeta med utvecklingsprojekt. Ett av de problem som företaget har är att göra 
tillräckligt utförliga dokumentationer och hur dessa senare ska hanteras. 
 
Projektledare Eliasson berättar att han har verktygen MS-project, projektbeskrivning och 
projektorganisation till sin hjälp, för att styrningen av projekten ska underlättas. Wikström 
visar dessutom på det kvalitetssystem som företaget har, vilket fungerar som ett 
ledningssystem. 
 
Kvalitetssystemet innefattar (Kvalitetssystem, Alimak):  

• Kvalitetsmanual – tar upp aspekter som berör deras kunder och intressenter. 
• Verksamhetsledning – rutiner, IT, utbildningsplaner, processer, befogenheter 

etcetera. 
• Förbättring –att avvikelserapporter ska göras när något ska korrigeras och åtgärdas 

samt förebyggande arbete genom undersökningar och tester av produkterna. 
• Produktionsförsörjning – marknadsanalys, produktutveckling etcetera. 

4.2.10 Externa konsulter 
Inköpsansvarige P. Lindström menar på att Alimak köper in många konsulter, som sitter på 
plats hos dem och arbetar med bland annat konstruktionsarbete, när företaget är i behov av 
ytterligare kompetens. 
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5 ANALYS 
 
I följande kapitel kopplar vi samman vårt empiriska material, vilket vi erhållit genom 
intervjuer och dokumentanalys, med vår teoretiska referensram. Nedan presenteras en 
korsanalys av fallstudieföretagen, Komatsu och Alimak. Avslutningsvis ges en diskussion i 
syfte att lyfta fram tankar kring hur leverantörens medverkan påverkar 
produktutvecklingsprojekt. 
 

5.1 Produktutveckling 
Vid jämförande av flera definitioner av produktutveckling gick det att urskilja att den kan 
betraktas som en process, där effektiv produktdesign åstadkoms med hjälp av företagets 
tekniska resurser. Både Komatsu och Alimak arbetar med utveckling av nya såväl som 
befintliga produkter, däremot har Komatsu under de senaste åren haft fokus på utveckling 
av deras befintliga produkter. Detta eftersom marknaden, enligt Stefansson på Komatsu, 
under de senaste fem åren mognat, vilket medfört att marknaden inte längre kräver ny 
teknik på samma sätt som tidigare. Alimak å andra sidan måste möta den hårda 
konkurrensen från Kina genom att utveckla nya produkter och på så sätt ligga steget före 
konkurrenterna.  
 
Produktutveckling är en process som sker i faser, där det krävs stor insats från flera 
funktioner på företaget (Birou & Fawcett 1993). Produktutvecklingen sker i fyra faser på 
båda fallföretagen: Förstudie, prototyp, förserie och serie, se figur 5:1 nedan. På Alimak 
kallas förstudiefasen för startfas, men omfattar liknande aktiviteter. De tre sistnämnda 
faserna på fallföretagen omfattar aktiviteter som kan grupperas in i FoU, produktion 
respektive marknad (Takeushi och Nunaka 1986). Liker med flera (1999) påpekar att i 
”concurrent engineering” överlappar de olika faserna varandra. Med stöd i empirin ser vi att 
båda fallföretagen arbetar parallellt med de olika utvecklingsfaserna. Överlappningen av 
faserna i produktutvecklingen på Komatsu är begränsad och sker endast mellan de på 
varandra följande faserna. Detta eftersom konstruktörerna som arbetar med FoU har 
avslutat sitt arbete när marknadsfasen tar vid. Arbetet sker dock parallellt mellan FoU och 
tillverkningsfasen samt mellan tillverkningsfasen och marknadsfasen. Komatsus 
produktutveckling kan således beskrivas som typ B i figur 5:2. 
 

 

 
Alimak använder sig av tekniken ”concurrent engineering” i produktutvecklingsprocessen, 
se typ C i figur 5:2 nedan. Detta grundas på att prototypfasen pågår under hela 
utvecklingsprocessen, då konstruktörerna är aktiva genom hela utvecklingsprocessen. 
Förseriefasen startar efter det att konstruktörerna har gjort de grundläggande 
ritningsunderlagen. I detta skede kommer inköp, beredning, beräkning och leverantören att 
inleda sitt arbete i projektet.  Deras arbete pågår ända in i den avslutande fasen, där 
marknadsavdelningen tar vid.  

Figur 5:1  Fallföretagens produktutvecklingsfaser 

Prototyp Förserie Serie Förstudie 
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En möjlig förklaring till att det skiljer sig mellan fallföretagen, gällande hur de arbetar med 
produktutveckling, kan vara att Komatsu har valt att lägga ut tillverkningen på en extern 
part. Detta kan tolkas som att Komatsu vill ha väl utvecklade ritningsunderlag innan den 
externa parten tar vid och börjar tillverka för förserien. På grund av att tillverkningen sker 
på annan plats försvåras kommunikationen och företagets kontroll över tillverkningen 
begränsas. 

5.1.1 Organisatoriska aspekter 
Koordination bestäms av såväl ömsesidigt beroende som av de skilda förväntningar, som 
finns inom organisationen (Mintzberg 1979; Thompson 1967/1988). I och med att det finns 
ett gemensamt intresse där individerna delar på information och resurser finns ett 
ömsesidigt beroende mellan avdelningarna på respektive fallföretag. 
Konstruktionsavdelningen på Komatsu börjar samarbeta med leverantören, först när 
inköpsavdelningen avslutat förhandlingen med leverantören. Detta kan ses som ett exempel 
på beroende, där en arbetsenhets arbetsprestation blir en tillgång för en annan. På Alimak 
börjar produktionsavdelningen och leverantören sitt arbete först när konstruktörerna har 
lagt grunden i ritningsunderlagen. Beroendet som finns inom företaget kan koordineras med 
hjälp av en projektstruktur och en horisontell styrning (Galbraith & Nathanson 1978; 
Mintzberg 1979). En projektstruktur med tydliga ramar, uttalade mål och riktlinjer 
underlättar nämligen för projektmedlemmarna att överskåda de olika ansvarsområden som 
finns på företaget. Genom regelbundna möten får fallföretagens medlemmar vägledning 
och insyn i de framsteg projektet gör. Den horisontella strukturen på fallföretagen 
underlättar kommunikationen, då kommunikationskanalerna blir kortare och 
informationsflödet intensivare. Barriärerna av ömsesidigt beroende mellan 
projektmedlemmarna kan på så vis bemästras. 
 
Enligt Thompson (1967/1988) kan de problem som uppstår i organisationen bero på att 
organisationsmedlemmarna har olika yrkesroller och därmed skilda förväntningar på arbetet 
i organisationen. Vi förväntade oss att finna stora skillnader i vad respondenterna prioriterar 
i första hand under ett utvecklingsprojekt. Detta fann vi dock inte fullt stöd för i vårt 
empiriska material. Det verkar vara ett komplicerat fenomen. 
 
I fallet med Alimak anser projektledaren, som har sin bas i marknadsavdelningen, att 
säkerheten med den färdiga produkten är det viktigaste samtidigt som P. Lindström som är 

Figur 5:2  Komatsus och Alimaks produktutvecklingsfaser. Bearbetning av Takeuchi och Nonaka 
                  (1986), s.139
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inköpsansvarig i första hand ser till kvaliteten och huvudplaneraren ser till tidsaspekten. 
Kvalitetsingenjör Wikström påpekade flera gånger under intervjun att säkerheten är en 
viktig aspekt. Uppmärksammas ska det faktum att Wikströms arbete handlar om att 
säkerställa kvalitet på Alimak, vilket kan ha färgat hans uppfattningar och värderingar. Vi 
vill också uppmärksamma att likheter kan ses mellan säkerhet och kvalitet, eftersom 
säkerhet kan vara ett resultat av god kvalitet. Generellt sätt är begreppet kvalitet subjektivt 
och kan ha olika betydelse för olika individer. Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp som 
kan omfatta egenskaper: funktionalitet, säkerhet etcetera. 
 
På Komatsu har projektledaren och den inköpsansvarige samma förväntningar på projektet, 
nämligen kvalitet, medan konstruktören prioriterar funktionalitet. Även här kan 
funktionalitet ses som en del av begreppet kvalitet. På grund av att respondenterna ställer 
kvalitet i relation till andra egenskaper kan det vara svårt att urskilja gränser mellan olika 
perspektiv. Till exempel ställer den inköpsansvarige på Komatsu kvalitet i relation till pris, 
medan den inköpsansvarige på Alimak ställer kvalitet i relation till de specifikationer som 
finns för projektet. 
 
Detta kan sättas in i den kontext där Briner med flera (1996) belyser att projektuppgiftens 
samtliga dimensionerna, det vill säga att tid, kostnader och specifikationer måste vara 
uppfyllda. Forskarna påpekar att dessa dimensioner kan ha olika stor betydelse i förhållande 
till varandra, beroende på projektuppgiftens karaktär. Detta ser vi som en möjlig förklaring 
till att båda fallföretagen bevakar specifikationer, vilket i vårt fall motsvarar säkerhet och 
kvalitet. Vår uppfattning är att detta kan vara ett resultat av att företagen är i branscher där 
kunder efterfrågar säkerhet respektive kvalitet på produkterna. Därutöver verkar de som om 
företagen vill lansera sig som ett kvalitetsvarumärke. 
 
En tolkning med avseende på Dowlatshahi (1998) och Rouibah och Kaskeys (2005) 
resonemang kring att de olika perspektiven måste möta varandra är att ett kvalitetstänkande 
är djupt integrerat i fallföretagen. Twigg (2002) poängterar att företagskulturen kan 
uppmuntra till samarbete mellan avdelningar, för att de ska få djupare förståelse för 
varandras olika intressen. Kultur, normer och värderingar kan ha spelat en viktig roll på 
fallföretagen, i syfte att föra samman avdelningarna och förankra kvalitetstänkandet hos 
medarbetarna. 
 
I fallföretagen har dimensionen ”specifikation” stor betydelse i förhållande till de 
resterande två. Detta verkar vara rimligt med avseende på de produkter som fallföretagen 
erbjuder. Trots detta anser vi att det är viktigt att företagen inte glömmer bort de andra 
dimensionerna. Det kan finnas risk för att en dimension får uppmärksamhet på bekostnad 
av de andra. Till exempel kan inköpsavdelningen fokusera allt för mycket på produktens 
kvalitet, vilket kan få till följd att de förbiser att bevaka kostnaderna för produkten.  
 

5.1.2 Olika former av koordination 
Galbraith (1977) belyser att direktkontakt, kontaktpersoner, specialistgrupper och team 
utgör tillgängliga koordinationsformer, i syfte att främja samarbetet mellan avdelningarna. 
De två första formerna anses lämpliga att använda i situationer där ett fåtal avdelningar är 
inblandade. I empirin framgår det att fallföretagen, trots att ett mindre antal avdelningar är 
aktiva i projektet, väljer att organisera projektaktiviteterna utifrån andra former. Projekten 
på Komatsu drivs med hjälp av en specialistgrupp, vilken är en formell gruppering av 
personer från företagets olika avdelningar. Specialistgruppen på Komatsu är av temporär 
karaktär och finns till för att lösa specifika uppgifter. Vidare upphör gruppen att gälla när 
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uppgiften är utförd, vilket är de egenskaper som Galbraith (1977) belyser för 
specialistgruppen.  
 
Alimak å sin sida använder sig av en grupp som bildats av representanter från sex av 
företagets avdelningar. Detta kan kopplas samman med det som Galbraith (1977) kallar för 
team, vars tidsperspektiv är av långsiktig karaktär och kontakten inom teamet är mer 
regelbunden än i specialistgruppen. 
 
Anledningen till att fallföretagen använder sig av mer avancerade former än vad teorin 
anser nödvändigt, för att koordinera projektaktiviteterna, kan förklaras av att antalet 
avdelningar är fler än de som finns tillskrivna projektet. Trots att dessa avdelningar har en 
passiv roll i projektet kan det ändå tänkas att det förekommer en viss interaktion mellan 
samtliga avdelningar inom respektive företag. Detta innebär att antalet kontaktytor ökar och 
det blir således mer föredelaktigt att bilda en expertisgrupp. Vidare är projektgrupperna på 
Komatsu av relativt kortsiktig karaktär, vilket talar för att specialistgruppen utgör en 
lämplig form för koordinering av projektaktiviteterna 

5.1.3 Projektgrupper 
När en leverantör medverkar i processen utgör formella projektgrupper en viktig teknik vid 
samordning av utvecklingsaktiviteter (Dowlatshahi 1998). Från empirin framgår det att 
båda fallföretagen använder sig av projektgrupper, när de arbetar med utveckling. Wagner 
och Hoegel (2006) anser att den optimala storleken på projektgrupp ska bestå av ett mindre 
antal personer. På Komatsu består projektteamet av ett 20-tal personer, medan 
projektteamet på Alimak omfattar sammanlagt sex personer. Projektgruppens storlek på 
Alimak sammanfaller med det teorin förespråkar. Gruppen är sammansatt av representanter 
från avdelningarna: Marknad, konstruktion, produktion, logistik/inköp, 
eftermarknad/service och ekonomi, vilket indikerar att projektmedlemmarnas kompetens är 
kompletterande. Följaktligen visar det empiriska materialet att projektteamets storlek och 
dess sammansättning underlättar styrningen av produktutvecklingsaktiviteterna. Detta 
speglas i den bild som projektledare Eliasson på Alimak skildrar, som att projektteamets 
utformning ”medfört att informationsvägarna blivit kortare och jag har större kontroll 
över vad projektmedlemmarna arbetar med och det blir allmänt lättare att överblicka 
situationen.” 
 
Projektgruppens storlek på Komatsu är däremot större till antalet, än vad som anses 
optimalt enligt teorin. Samtidigt poängterar Stefansson att projektgruppens storlek är 
konstant, oberoende av uppgiftens komplexitet. Detta kan ställas mot Wagner och Hoegels 
(2006) påstående om att den ideala storleken på teamet ökar med projektens grad av 
komplexitet. Detta är däremot inte en förklarande faktor i fallet med Komatsu, då 
komplexiteten på deras projekt karaktäriseras som medium. Projektens komplexitet på 
Alimak är högre än på Komatsu, men projektteamets storlek är betydligt mindre. Vidare 
kan en olämpligt stor grupp försvåra kommunikationen mellan de inblandade parterna 
(Wagner och Hoegel 2006). Detta framgår dock inte i vårt empiriska material. Vi har inte 
funnit några tecken att respondenterna är missnöjda med gruppens storlek. En möjlig 
förklaring till gruppens storlek på Komatsu kan vara att gruppens sammansättning omfattar 
flera representanter från varje avdelning, förutom från ekonomiavdelningen. Dessutom 
varieras antalet aktiva medlemmar under projektets gång. Detta kan tolkas som att fastän 
projektgruppen är stor förekommer ett mindre antal interaktioner mellan 
gruppmedlemmarna. 
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Vår reflektion är således att företaget har ett varierande behov av arbetsstyrka under 
projektets gång. Variationen av arbetsinsats utjämnas genom att gruppmedlemmar kommer 
in i projektet allteftersom behov uppstår, för att utföra de utvecklingsrelaterade 
aktiviteterna. Vidare kan projektgruppernas olika storlek ha sin grund i att Alimak 
organiserar sina produktutvecklingsaktiviteter på ett mer integrerat sätt, än vad Komatsu 
gör. Detta har till följd att produktutvecklingen på Alimak leds av ett integrerat 
projektteam, något som underlättar kommunikationen mellan de inblandade parterna. 

5.1.4 Koordination genom hierarkisk respektive horisontell struktur 
Organisationsstrukturer kan underlätta koordinationsåtgärderna genom väl definierade 
roller, regler och ansvar (Van de Ven et al. 1976). Mintzberg (1979) tillägger att den 
horisontella strukturen är bättre lämpad än den hierarkiska strukturen i de situationer där 
koordination måste ske mellan avdelningar. I fallföretagen ser vi inslag av både hierarkisk 
och horisontell koordination. Vertikal koordination syns i fallföretagens väl definierade 
rutiner och standardiserade procedurer, vilket bidrar till att konflikter kan undvikas. För att 
främja kommunikationen och förbättra informationsflödet använder fallföretagen sig av 
horisontell koordination. I empirin framgår det att Alimak har en mer utpräglad horisontell 
struktur än vad Komatsu har. Argument för detta är bland annat att projektmedlemmarna på 
Alimak är lokaliserade till samma lokal, vilket främjar kommunikationen dem emellan. 
Därutöver förstärker tekniken ”concurrent engineering” samspelet mellan avdelningarna 
enligt Liker med flera (1999), vilket kan vara ytterligare en faktor som bidrar till en ökad 
kommunikation mellan projektmedlemmarna på Alimak. På Komatsu arbetar 
projektmedlemmarna från sina respektive avdelningar och kommunikationen försvåras på 
grund av det fysiska avståndet. Dessutom anser konstruktören på Komatsu att 
kommunikationen mellan vissa avdelningar fungerar mindre bra. Nämnas bör dock att 
Alimak har svårigheter med att få informationen att spridas från projektgruppen till 
företagets avdelningar. 
 
Vi tror detta kan bero på att omfattningen på produktutvecklingsprojekten skiljer företagen 
sinsemellan. Alimak driver omfattande projekt, där medlemmarna är tillskrivna projektet 
under en längre tid. Detta medan projekten på Komatsu är många till antalet och mindre till 
omfattning, vilket gör att projektmedlemmarna har flera projekt som pågår samtidigt och 
under en kortare tidsperiod. På Komatsu krävs det ofta en intensiv insats av olika 
kompetens, vilket har till följd att graden av arbetsinsats varieras under projektens gång. 
Vår uppfattning är således att det inte skulle vara praktiskt att omlokalisera medlemmarna 
för endast en kortare tidsperiod. 

5.1.5 Olika typer av projektorganisationer 
Enligt Clark och Fujimoto (1991) kan produktutvecklingsaktiviteter kategoriseras i olika 
grupper, beroende på vilken roll projektledaren har i utvecklingsprojektet. Det empiriska 
materialet visar på att hur Komatsu organiserar sina produktutvecklingsaktiviteter bäst kan 
beskrivas som en kombination av vad forskarna benämner som tungviktsorganisation. 
Produktutvecklingen på Komatsu har drag av det som Clark och Fujimoto (1991) benämner 
lättvikts- respektive tungviktsorganisation, vilket illustreras i figur 5:3. Likheter kan ses 
med lättviktsorganisationen, eftersom projektledaren på Komatsu har ett begränsat 
inflytande över projektet. Det behövs nämligen företagsledningens godkännande för att 
denna ska kunna driva på förändringar. Stefansson berättar att hans uppgift som 
projektledare på Komatsu är att bevaka projektet och informera de inblandade parterna. På 
Komatsu sker förstudien utan projektledarens medverkan, vilket innebär att denne inte har 
något inflytande över konceptgenereringen. Vidare framgår det i vårt empiriska material att 
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projektledaren inte har någon kontakt med kunderna, då det inte ingår i dennes uppgift att 
bevaka marknadens intresse. 
 
Koordinationen av utvecklingsaktiviteterna sker med hjälp av kontaktpersoner på 
respektive avdelning, vilka även har till uppgift att fungera som delprojektledare. Detta kan 
å sin sida liknas vid en tungviktsorganisation, där kontaktpersonerna har en högre ställning 
än vad kontaktpersonerna i en lättviktsorganisation har. Vidare fungerar projektledaren som 
huvudansvarig för produktutvecklingen med befogenheter att kontrollera 
projektmedlemmarnas arbetsinsats. En annan aspekt på Komatsu, som visar på att företaget 
har drag av en tungviktsorganisation, är att det finns en intensiv kontakt mellan 
projektledaren och konstruktörerna, då de tillsammans utgör basen i utvecklingsprojekten.  
 
Alimak visar på tydliga drag av teamorganisation utifrån Clark och Fujimotos (1991) 
definition, se figur 5:3. I det empiriska materialet framgår det att projektmedlemmarna är 
tillskrivna projektet på heltid samt omlokaliserade från sina respektive avdelningar till 
samma lokal. Vår reflektion är att samtliga respondenter på Alimak uppfattar 
kommunikationen som god, där ”Informationsflödet kan i princip gå åt alla håll”. (P. 
Lindström). Dessutom har projektledaren kontinuerlig kontakt med kunden, för att vara 
uppdaterat om marknadens behov. Som tidigare nämnt framgår det att det förekommer 
svårigheter med att sprida informationen från projektgruppen ut till företagets avdelningar. 
Vi menar att en möjlig förklaring till detta kan vara att projektmedlemmarnas 
omlokalisering bidragit till att den dagliga kontakten med deras respektive avdelning 
minskat, på grund av det fysiska avståndet. 

 

 

5.2 Karaktäristiska drag av produktutveckling 
Enligt Shenhar och Dvir (1996) kan produktutvecklingsaktiviteternas karaktäristiska drag 
analyseras utifrån uppgiftens komplexitet och teknologiska novitet, se figur 5:4. Utveckling 
på Komatsu är till stor del fokuserad på att ta fram nya funktioner och inte helt nya 
maskiner. Dessa funktioner är dock avancerade, men deras inverkan på övriga delar av 
maskinen är inte så omfattande. Detta tyder på att komplexiteten på företagets projekt kan 
karaktäriseras som medium. Alimak däremot utvecklar nya hissar, där de tar fram ett stort 
antal komponenter som är beroende av varandra. Detta innebär att utvecklingen av hissen i 
stor utsträckning är beroende av dessa komponenter, vilket visar på att deras projekt är 
mycket komplext. 

Figur 5:3  Komatsu och Alimaks produktutvecklingsorganisationer. Influerad av Anderson och Narus 
                  (2004), 396 

Låg 
integration 

Funktionell 
organisation 

Lättvikts- 
organisation 

Tungvikts- 
organisationer 

Verkställande 
team 

Hög 
integration 

Komatsu Alimak 



ANALYS 

 49  

 

 
Den teknologiska noviteten uppskattar vi som relativt låg på både Komatsu och Alimak, 
eftersom den teknologiska utvecklingen på företagen inte är av revolutionerande art. 
Företagen förväntar sig med andra ord att deras nya produkter ska omfatta nya teknologiska 
egenskaper genom att befintlig teknologi tas ett steg framåt in i nya områden. 
 
Det ska dock noteras att det råder skilda meningar på Komatsu huruvida deras projekt är 
innovativa. Projektledaren uppfattar att företaget har relativt innovativa projekt med mycket 
ny teknik medan konstruktör Löfgren menar på att det handlar mer om att befintlig 
teknologi används vid vidareutveckling av produkterna. Vår reflektion är att det kan bero 
på att projektledaren syftade på att deras maskiner är unika på marknaden och att konceptet 
för maskinerna var revolutionerande när det kom. Vi anser utifrån detta att den 
teknologiska utvecklingen på Komatsu dras mot medium. Projektens karaktäristiska drag 
hos båda företagen summeras i figur 5:4 ovan. 

5.2.1 Teknisk respektive administrativ koordination 
Projektens karaktäriska drag utifrån uppgiftens komplexitet och teknologisk novitet, har 
inverkan på hur produktutvecklingsaktiviteter ska organiseras (Shenhar och Dvir 1996). De 
tekniska problemen i projektet löses med hjälp av tekniska aktiviteter som i vårt fall är 
företagens byggande av prototyper, utförandet av kontinuerliga tester och 
kravspecifikationer för projektet. Dokumentanalysen från fallföretagen visar dessutom på 
att det finns uttalade procedurer för hur arbetet ska framskrida för alla inblandade parter 
inklusive leverantören. 
 
Den relativt låga teknologiska noviteten hos fallföretagen beror på att fallföretagens projekt 
innefattar mindre grundläggande förändringar (Kessler & Chakrabarti 1999). I dessa fall 
ska projekten, enligt forskarna, ledas av en strukturerad process, där arbetet utförs med 
hjälp av team som har en låg grad av integration och där testverksamheten är av mindre 
omfattande karaktär. Detta kan kopplas samman med Shenhar och Dvirs (1996) 
resonemang kring att teknisk koordination ska prioriteras vid hög teknologisk novitet 
medan administrativ koordination ska prioriteras vid hög komplexitet. Detta tyder på att 
arbetet vid låg teknologisk novitet ska utförs med hjälp av mindre sammansatta grupper och 
ett fåtal tester, medan projekt med låg grad av komplexitet ska ledas av en strukturerad 
process. 

Figur 5:4  Fallföretagens placering utifrån projektens karaktäristika. Influerad av Lakemond (2001), 
s.91
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Vår reflektion är att det empiriska materialet inte till fullo stödjer påståendet kring teknisk 
koordination. Argumenten för detta är att trots företagens låga grad av teknologisk novitet, 
förekommer bland annat flera olika tester på kontinuerlig bas. Vi anser att detta kan bero på 
att de produkter som företagen utvecklar kräver hög kvalitet. Den omfattande 
testverksamhet och de utförligare produktspecifikationer behöver inte vara till företagens 
nackdel, så länge det inte blir till bekostnad av den administrativa koordinationen. Särskilt i 
fallet med Alimak kan frekvent förekommande tester vara befogat, då säkerheten är av 
avgörande betydelse för företagets produkter. Detta medan testverksamheten på Komatsu 
går ut på att pröva maskinernas hållbarhet. Följaktligen är de omfattande testerna 
nödvändiga för företagens säkerställande av säkerhet och hållbarhet. 
 
Det andra argumentet är att projektgruppen på respektive fallföretag är mer integrerade än 
vad Kessler och Chakrabarti (1999) förespråkar. Utifrån empirin ser vi att företagen skiljer 
sig gällande hur integrerade deras projektgrupper är, då Alimak utför förändringar i mer 
integrerade team, än vad Komatsu gör. Detta kan ha sin förklaring i det resonemang som 
förs i kapitel 5.1.2, där det visas på att Alimak använder sig av team för att organisera 
projektaktiviteterna, medan Komatsu använder sig av specialistgrupper. Om vi utvecklar 
resonemanget vidare ser vi att Alimak har en mer komplex utveckling där många funktioner 
ska integreras med varandra. Enligt Galbraith (1977) fattas fler beslut på en lägre nivå i 
företaget i takt med att antalet problem ökar, vilket är ett resultat av uppgiftens ökande 
komplexitet. Således kan Alimak genom att använda sig av team uppnå en frekvent 
kommunikation och via en gemensam beslutsprocess lösa problemen mer effektivt.  
 
När det gäller den administrativa koordinationen har båda företagen en strukturerad 
process, vilket enligt Kessler och Chakrabarti (1999) ska råda vid mindre grundläggande 
förändringar. Detta återspeglas i att projektarbetet på fallföretagen styrs med hjälp av en 
processbeskrivning samt genom återkommande projektmöten, där kontinuerliga 
avstämningar görs. Dokumentanalysen från Komatsu visar på att de har en detaljerad 
dokumentation av projekten och enligt projektledaren administreras mötes- och 
avstämningsprotokollen. Vidare berättar Wikström att Alimak har ett kvalitetssystem som 
fungerar som ett ledningssystem för hur arbetet ska bedrivas. Dessa exempel visar på att 
företagen i stor utsträckning använder sig av administrativ koordination, för att organisera 
sina produktutvecklingsaktiviteter. 

 

Figur 5:5  Jämförelse mellan fallföretagens placering utifrån projektens karaktäristika och förväntad 
                  grad av koordination. Influerad av Lakemond (2001), s.94 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både teknisk och administrativ koordination 
förekommer hos studiens fallföretag. Enligt Shenhar och Dvir (1996) ska teknisk 
koordination prioriteras vid hög teknologisk novitet medan administrativ koordination ska 
prioriteras vid hög komplexitet. Här ser vi att fallföretagen skiljer sig med avseende på 
detta. I vår tidigare analys kring projektens karaktäristiska drag framgår det att den 
teknologiska noviteten är relativt låg och att uppgiftens komplexitet karaktäriseras som 
medium på Komatsu. Med utgångspunkt i Shenhar och Dvirs (1996) teoretiska resonemang 
kan vi genom att studera figur 5:5 se att Komatsu bör visa relativt lika stor uppmärksamhet 
för båda koordinationsformerna. Medan Alimak har en något lägre grad av teknologisk 
novitet och en hög grad av komplexitet, något som innebär att företaget bör lägga större 
vikt på den administrativa koordinationen än på den tekniska. 
 
Påpekas bör dock att det utifrån studiens empiriska material inte exakt kan avgöras i vilken 
omfattning de två koordinationsformerna förekommer. Detta eftersom vi i vårt empiriska 
material endast kan utläsa ytterligheter i koordinationsaktiviteternas omfattning. Med andra 
ord kan det endast avgöras om det förekommer låg eller hög grad av respektive 
koordinationsform. När det gäller teknisk koordination har vi till exempel inte möjligt att 
avgöra om antalet tester på fallföretagen är av ”medium-karaktär”. För att kunna göra 
denna bedömning krävs kännedom om vad som är representativt för branschen. Detta gäller 
för studiens båda fallföretag. Därmed kommer vi att bortse från den exakta förekomsten av 
koordinationsaktiviteterna och istället fokusera på ifall koordinationsformerna förekommer 
i låg eller hög grad. Studiens syfte är inte mäta den exakta graden av koordination, utan 
skapa en djupare förståelse för hur produktutvecklingsprojekt kan koordineras. 
  
Med avseende på ovan förda diskussion kan det framhållas att samordningen av Komatsu 
respektive Alimaks produktutvecklingsaktiviteter delvis sammanfaller med det teoretiska 
resonemang som Shenhar och Dvir (1996) för. Likheter kan ses gällande den administrativa 
koordinationen, vilken förekommer på båda företagen i lämplig omfattning med avseende 
på projektens komplexitet. Däremot ser vi att det empiriska materialet inte stödjer det 
teoretiska resonemanget kring att graden av teknisk koordination ska vara låg när den 
teknologiska noviteten är låg.  Båda fallföretagen använder sig, som tidigare nämnt, av 
många tekniska aktiviteter, för att styra produktutvecklingsprojekten. I fallet med Komatsu 
läggs stor vikt på både den administrativa och den tekniska koordinationen, fastän behovet 
av teknisk koordinationen är lågt. Även Alimak lägger stor vikt på både den administrativa 
och tekniska koordinationen istället för att rikta uppmärksamheten mot administrativ 
koordination, vilket enligt teorin ska prioriteras vid uppgifter med hög grad av komplexitet. 

5.2.2 Organisering av produktutvecklingsaktiviteter 
Som tidigare belyst finns det ett positivt samband mellan uppgiftens karaktäristika och hur 
företag ska organisera sin verksamhet (Shenhar och Dvir 1996). Paralleller kan dras till 
Hobdays (1998) resonemang kring att mindre komplexa produkter som använder sig av 
befintlig teknologi, bör utvecklas i organisationer som är funktionella till sin natur. Detta 
medan komplexa produkter som kräver ny teknologi bör utvecklas i projektorganisationer, 
(teamorganisationer) där graden av integration är hög. McIvor et al. (2006) tillägger att 
leverantörens aktiviteter ska integreras med organisationens produktutvecklingsaktiviteter. 
Av analysen ovan framgår det att fallföretagen har olika grad av tvärfunktionell integration 
i projektarbetet, något som kan ställas mot projektens karaktäristiska drag. Detta illustreras 
i figur 5:6 nedan. 
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Den förväntade graden av integration kan jämföras med projektens karaktäristiska drag i 
studiens fallföretag. Utifrån projektets karaktäristiska drag kan det i figur 5:6 ses att en 
relativt låg grad av integration förväntas råda på Komatsu, medan det på Alimak förväntas 
råda en högre grad av integration. Den tidigare analysen visar på att Komatsus 
projektorganisation bäst kan beskrivas som en kombination av lättvikts- och 
tungviktsprojektorganisation. Tvärfunktionell samordning av utvecklingen av de mindre 
komplexa produkterna, vilka baseras på befintlig teknologi uppnås alltså med hjälp av en 
relativt låg grad av integration. Inköpskoordinatorn på Komatsu är ansvarig för 
leverantörens insats i projektet, medan projektledaren som har sin grund i 
marknadsavdelningen, ansvarar för produktutvecklingen i stort. Komatsus organisatoriska 
fokus gällande leverantörens medverkan är av administrativ karaktär. Leverantörens 
medverkan integreras i projektet genom ett flertal möten mellan leverantören och de 
berörda individerna från projektgruppen. Mötena hålls hos leverantören såväl som på 
Komatsu. Interaktionen mellan konstruktörer och leverantören sker ofta med hjälp 
inköpskoordinatorn. Vidare uppnås den nödvändiga kommunikationen mellan leverantören 
och konstruktionsavdelningen med hjälp av de ritningsunderlag som skickas via CAD-
systemet. 
 
I fallet med Alimak kan tydliga drag av teamorganisation urskiljas. Utvecklingen av de 
komplexa produkterna, vilka baseras på befintlig teknologi sker med hjälp av hög grad av 
tvärfunktionell integration. Liksom på Komatsu är inköpskoordinatorn ansvarig för 
leverantörens medverkan, medan produktutvecklingen leds av projektledaren som har sin 
bas i konstruktionsavdelningen. Andra likheter med Komatsu kan ses i att interaktionen 
med leverantören sker genom möten som hålls hos leverantören såväl som på Alimak, där 
berörda representanter från projektgruppen medverkar. Vi kan dock i vårt empiriska 
material se att inköpskoordinatorn på Komatsu har en mer central roll än på Alimak. 
Anledningen till detta kan vara att Alimak i högre utsträckning har fasta leverantörer, vilket 
innebär att långsiktiga relationer mellan konstruktionsavdelningen och leverantören 
etableras. Detta resulteras i ett minskat behov av koordination från inköpsavdelningens 
sida, vars främsta uppgift är att introducera den nya leverantören. Vidare sker 
kommunikationen med leverantören genom att konstruktionsändringarna skickas till alla 

Figur 5:6  Projektens karaktäristika och projektorganisationer. Influerad av Lakemond (2001), s.94 
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berörda parter via ett gemensamt system. Ritningsunderlaget är i pdf-format och kan därför 
läsas av alla, inklusive leverantören. 
 
Det finns dock vissa problem enligt projektledaren Eliasson kring hur kommunikationen, 
som är relaterad till leverantörens medverkan, förmedlas från inköpskoordinatorn till de 
berörda parterna på Alimak. Informationen kan till exempel beröra fel som leverantören 
upptäckt i ritningsunderlagen, vilket har till följd att leverantören inte kan tillverka den 
aktuella funktionen förrän dess att konstruktörerna åtgärdat problemet. Detta kan innebära 
att leverantören får svårigheter med att leverera funktionen i tid, vilket kan får till följd att 
utvecklingsprojektet fördröjs. Detta kan hänvisas till problem med den tekniska 
koordinationen. Alimak håller på att förändra sitt system för hantering av ändringar i 
ritningsunderlag. Detta kan tolkas som att företaget har för avsikt att förbättra de 
administrativa rutinerna. Genom en effektivare administrativ koordination kan Alimaks 
tekniska problem gällande ritningsunderlagen lösas. Detta ger stöd till det teoretiska 
resonemanget om att administrativ och teknisk koordination utförs parallellt i 
produktutvecklingsprojekt (Eisenhardt och Tabrizi 1995). Under analysens gång har vi 
funnit att koordinationsformerna ibland kan beröra samma aktiviteter, exempelvis i fallet 
ovan.  Vi upplevde det som en svårighet att klassificera koordinationsaktiviteterna utifrån 
deras karaktär. Det bör noteras att konsekvenserna av de otydliga gränserna mellan 
koordinationsformerna kan ha påverkat uppdelningen av de administrativa och tekniska 
aktiviteterna i studiens analys. Vår uppfattning är dock att det inte påverkat kvaliteten i 
analysen i någon större utsträckning, då vi varit medvetna om problematiken kring 
uppdelningen av koordinationsformerna. 
 

5.3 Samordning av leverantörens insats 
Lakemond (2006) med flera urskiljer tre generella sätt att koordinera leverantörens 
medverkan i projekt. Dessa tre typer kallas integrerade projekt, ad hoc projekt och 
subprojekt. Fallstudierna visar att hur företagen integrerar leverantören i 
produktutvecklingen bäst kan beskrivas som ad hoc projekt. Anledningen till detta är att 
kontakten med leverantören oftast sker i de fall när leverantörens expertis behövs, för att 
företagen ska kunna lösa ett uppkommet problem. 
 
Med stöd i empirin sker ad hoc kontakten med hjälp av inköpskoordinatorn och 
konstruktörerna på fallföretagen. Fallstudierna visar att konstruktörerna tar kontakt med 
leverantören för att diskutera tillsammans idéer och konstruktionslösningar och kontakten 
sker oftast genom några utsedda representanter från företaget respektive leverantören. 
 
Vidare framgår det att Alimak och Komatsus leverantörer inte är aktiva i 
utvecklingsarbetet, utan att företagen tar del av deras expertis när det finns behov. Till 
exempel tillfrågas leverantören om rådgivningen gällande olika förslagsritningar och dylikt, 
vilka tas fram av fallföretagens konstruktörer. P. Lindström på Alimak tilläger att det 
förekommer att leverantören kommer med förslag som underlättar konstruktionen. Vår 
uppfattning är att diskussionen på Komatsu, mellan företagets konstruktörer och 
leverantören, i de flesta fall handlar om lösningar och förslag till hur funktionen ska 
konstrueras, för att den ska kunna produceras på bästa sätt.  
 
Alimak har relativt fasta leverantörer med vilka företaget har etablerat en långsiktig 
relation. Detta kan leda till att leverantören blir motiverad till att involvera och engagera sig 
i företagets produktutveckling. Inköpskoordinatorns inflytande minskar, eftersom det redan 
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finns en nära kontakt mellan konstruktörerna och leverantören. Konstruktörerna har 
direktkontakt med leverantören, där de diskuterar problem och möjliga lösningar. 
 
På Komatsu har inköpskoordinatorn en central funktion gällande vilken leverantör som i 
slutändan ska få ordern. Konstruktör Löfgren framhåller att de på konstruktionsavdelningen 
inte får ta kontakt med leverantören, förrän inköpskoordinatorn har gett sitt tillåtande. 
Inköpskoordinator gör utvärderingar av leverantörer utifrån pris och kvalitet, och inte 
förrän prisförhandlingen är avslutad får konstruktörerna vetskap om vilken leverantör som 
gäller. Genom att styra kommunikationen mellan Komatsu och leverantören har 
inköpskoordinatorn en aktiv roll i hur arbetet med leverantören ska koordineras. På så vis 
har inköpskoordinatorn på Komatsu en mer central roll i produktutvecklingsprojektet än 
vad inköpskoordinatorn på Alimak har. Det finns dock nackdelar med att en stor del av 
kommunikationen går via inköpskoordinatorn. Detta medför, enligt konstruktör Löfgren, att 
det inte finns någon möjlighet att rådgöra med leverantören om lösningar när frågor kring 
konstruktionen uppstår. Följaktligen kan inköpskoordinatorns stora inflytande över 
kontakten med leverantören skapa problem i utvecklingsarbetet. Vi anser således att 
Komatsu går miste om en viktig möjlighet att rådgöra med leverantören. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samarbetet med leverantören sker på ad hoc basis, 
där interaktionen oftast uppstår på initiativ av fallföretagen. Vi ser att detta får till följd att 
leverantören blir mindre aktiv i utvecklingsprojekten. Fallföretagens leverantörer ombeds 
komma med förslag och lösningar på de koncept fallföretagen redan tagit fram. Detta kan 
resulteras i att företagen inte till fullo kan ta del av leverantörens specialistkunskap, 
eftersom dennes insats begränsas till de koncept som tagits fram. 
 
Båda fallföretagen visar dock på ett mer interaktivt sätt att samarbeta med leverantören. 
Komatsu har till exempel tre konstruktörer som på heltid är lokaliserade hos en av deras 
leverantörer. När det gäller Alimak händer det att leverantören som utvecklar deras 
frekvensomriktare under kortare perioder är lokaliserade på Alimak. Fallföretagens 
samarbete med leverantören sker dock i de flesta fall på ad hoc basis, då interaktionen med 
leverantören brukar vara låg. 
 

5.4 Koordinationsmekanismer 
För att uppnå effektiv produktutveckling, när en leverantör medverkar, krävs en hög grad 
av integration mellan kund och leverantör (Dean & Susman 1989). De 
koordinationsaktiviteter som fallföretagen tar hjälp av, för att integrera leverantörens 
medverkan, illustreras i tabell 5:1 nedan. Komatsus leverantörer medverkar mer under 
produktionsfasen, än vad Alimaks leverantörer gör. Detta kan förklaras av att Komatsu inte 
har någon egen tillverkning, vilket innebär att all tillverkning sker hos leverantören. 
 
Twiggg (2002) belyser ett antal koordinationsmekanismer, som kan appliceras på 
produktionsprocessens olika faser när en leverantör medverkar. Koordination baserad på 
normer förekommer på fallföretag i form av den kunskap kring tillverkning som 
konstruktörer erhåller genom studiebesök. Genom att besöka leverantören kan 
konstruktörerna få större insyn i hur tillverkningsprocessen fungerar och därmed kan 
eventuella konstruktionsfel minimeras. Vidare berör koordinationen konstruktionsregler, 
vilket förekommer i form av produktionsspecifikationer på båda fallföretagen. Alimak har 
dessutom omfattande regler kring säkerhet. 
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KONSTRUKTIONSFASEN PRODUKTIONSFASEN 
 Komatsu Alimak Komatsu Alimak 

Aktiviteter Produktspecifikation 

Design/konstruktion 

Tester 

Konstruktionsaktiviteter 

Tester 

Förberedning av produktion 

Förserie produceras 

Tester 

Ändringsarbete 

Tester/Validering 

 

Leverantörens-
medverkan 

 

Leverantören kommer med 
förslag och lösningar 

Tester 

 

Leverantören kommer med 
förslag och lösningar 

Tester 

 

Leverantören tillverkar 
samtliga komponenter till 
prototyper 

Leverantören kommer med 
förslag på effektivisering av 
produktionen 

 

Leverantören tillverkar utvalda 
komponenter till prototyper 

Leverantören kommer med 
förslag på effektivisering av 
produktionen 

 

Koordinations-
mekanismer 

 

Studiebesök 

Produktspecifikation 

Procedurer för 
godkännande av 
ritningsunderlag 

Granskning av 
konstruktionen 

Rådgivande ingenjörer 

 

Studiebesök 

Säkerhetsregler 

Produktspecifikation 

Procedurer för godkännande 
av ritningsunderlag 

Granskning av konstruktionen 

Rådgivande ingenjörer 
 

 

Tillverkning av prototyper 

Konstruktions- 
ändringar 

 

Tillverkning av prototyper 

Konstruktions- 
ändringar 

 
Hos båda fallföretagen förekommer procedurer för godkännande av ritningsunderlag. På 
Komatsu har leverantören möjlighet till att granska konstruktionen, vilken i sin tur måste få 
konstruktörens godkännande ifall ändringar ska genomföras. I fallet med Alimak ska 
konstruktionsavdelningen få produktionsingenjörernas godkännande gällande 
ritningsunderlagen och hur produkten ska tillverkas. Dessa aktiviteter kan kopplas till 
koordinationsmekanismer som grundas på planering (Twigg 2002). I produktionsfasen 
utökas denna typ av koordination med de prototyper fallföretagen använder sig av. På 
Alimak testas prototyperna även av deras kunder. 
 
Granskning av konstruktionen utgör en viktig procedur hos fallföretagen. Projektledaren på 
Komatsu berättar att montageavdelningen granskar samtliga konstruktioner och ger avslag, 
när det förekommer brister i konstruktionen. Detta medan konstruktionen granskas av 
produktionsingenjören på Alimak. Dessa koordinationsmekanismer utgör koordination som 
berör gemensam anpassning. Denna typ av koordination omfattar även de konsulter som 
fallföretagen anlitar vid behov av ytterligare kompetens. Anlitande av konsulter kan 
kopplas samman med den koordinationsmekanism som kallas rådgivande ingenjörer. I 
tillverkningsfasen används konstruktionsförändringar som mekanism för koordination. 
Denna mekanism gör det möjligt för fallföretagens avdelningar att komma med förslag på 
ändringar. Alimak ger dessutom kunderna möjlighet att utvärdera produktens konstruktion. 
Detta eftersom Alimak säljer prototyper ut till kund och på så sätt har företaget möjlighet 
till att ta del av kundens åsikt, innan beslut fattas om eventuell förserietillverkning. 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att fallföretagen koordinerar produktaktiviteterna 
med hjälp av ett antal koordinationsmekanismer som förespråkas av Twigg (2002). Teorin 
lyfter fram ytterligare ett antal mekanismer som kan användas för samordning av 
produktutvecklingsaktiviteter. Det finns däremot inget stöd i det empiriska materialet som 

Tabell 5:1  Leverantörens medverkan i utvecklingsprojekten på fallföretagen. 
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tyder på att fallföretagen använder sig av dessa. Detta behöver inte vara till företagens 
nackdel. I och med att interaktionen mellan avdelningarna varieras med tiden kommer 
koordinationsmekanismernas lämplighet avgöras av den situation som råder på företaget 
(Adler 1995). Detta tyder på att koordinationsmekanismer är ett resultat av hur 
produktutvecklingsarbetet utförs på fallföretagen. Vår reflektion är att valet av 
koordinationsmekanismer har en stark koppling till den relativt låga grad av interaktion 
som finns mellan fallföretagen och dess leverantörer. Detta eftersom kontakten med 
leverantören sker på ad hoc basis. 
 

5.5 Diskussion 
Vi vill lyfta fram några tankar kring hur leverantörens medverkan påverkar den 
inomorganisatoriska koordinationen av produktutvecklingsprojekt. I analysen ser vi tecken 
på att leverantörens medverkan ställer ytterligare krav på koordination av 
produktutvecklingsaktiviteter. När leverantören är delaktig i utvecklingen av nya produkter 
blir utvecklingsprocessen mer komplex, eftersom det tillkommer ytterligare en part som 
företaget måste ta hänsyn till. 
 
Ytterligare aspekter kring inomorganisatorisk koordination som företagsledningen måste ta 
i beräknande rör kontaktytorna mellan inköpsavdelningen och konstruktionsavdelningen. 
Interaktionen mellan dessa avdelningar ökar, eftersom kontakten med leverantören i 
huvudsak sköts av inköpsavdelningen, vilken i sin tur ska förmedla informationen vidare 
till konstruktionsavdelningen. På grund av detta måste företagsledningen hitta 
koordinationsmekanismer som är lämpliga för denna typ av interaktion. 
 
Vi kan se att beroendet mellan kund och leverantör ökar i takt med att leverantören blir allt 
mer delaktig i utvecklingsarbetet. Företagsledningen möter utmaningar, när de ska fatta 
beslut om i vilken utsträckning leverantören ska vara inblandad. Detta eftersom 
leverantörens medverkan kräver ytterliga resurser, för att en effektiv koordination av 
produktutvecklingsarbetet ska uppnås. Visserligen medför leverantörens medverkan i 
projektet flera fördelar, men den sätter också ledningens förmåga på prov. 
Företagsledningen utmanas såväl av projektets komplexa omgivning som av leverantörens 
medverkan i projektet. Leverantörens medverkan ställer högre krav på ledningens förmåga 
att koordinera och bygga externa relationer, än vad den traditionella organisationen gör. På 
grund av detta bör ledningen sätta leverantörens insats i relation till behovet av deras 
specialistkunskap. Vid ett mindre behov kan leverantörens medverkan vara av en begränsad 
karaktär. Valet av koordinationsmekanismer måste med andra ord ha sin grund i projektets 
karaktäristiska drag.  
 
Företagsledning bör överväga fördelar och nackdelar som uppkommer med olika typer av 
koordination. Således måste den inomorganisatoriska koordinationen vara av särskild 
karaktär när en leverantör medverkar i projektet. 
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6 SLUTSATS 
 
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser utifrån problemformuleringen. Vi kommer 
lyfta fram och diskutera de resultat vi funnit samt ge förslag på fortsatta studier.  
 
För att tydliggöra kopplingen mellan studiens problemområde och resultatet av den 
empiriska undersökningen inleds kapitlet med att studiens syfte belyses. 
 
”Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur produktutvecklingsarbetet ur ett inomorganisatoriskt 
perspektiv kan koordineras, när en leverantör medverkar. Genom kvalitativa fallstudier ämnar vi söka kunskap kring vilka 
koordinationsmekanismer företag använder, för att koordinera produktutvecklingsarbetet när en leverantör medverkar i 
utvecklingsprojektet.” 
 

6.1 Slutsatser 
Koordinering av produktutvecklingsarbete är nära sammankopplat med beroende och skilda 
förväntningar. Det ömsesidiga beroendet kan koordineras med hjälp av uttalade 
överenskommelser, tydliga riktlinjer och vägledning. Projektstruktur utgör ett viktigt 
verktyg, för att underlätta koordinationsaktiviteterna. Detta genom att definiera roller, 
relationer och ansvarsområden. Företagskultur, normer och värderingar spelar en viktig roll 
för att integrera olika perspektiv, som finns mellan individerna i organisationen. Genom 
horisontell koordination och intensiv interaktion mellan projektmedlemmarna möts olika 
perspektiv och samspelet mellan projektmedlemmarna stärks. Konsekvenserna av dessa 
koordinationsaktiviteter är att produktutvecklingsprojektet genomsyras av tydliga riktlinjer, 
väl definierade roller, normer och uppsatta mål. Företagskulturen kan påverka 
produktutvecklingsarbetet genom att normer och värderingar integreras i organisationen. 
Detta kan ha till följd att liktänkande utvecklas inom projektgruppen och att aspekter som 
är av mindre strategisk vikt förbises. 
 

I. Beroende mellan projektmedlemmar koordineras genom att företag skapar en organisationskultur som stödjer 
produktutvecklingsarbetet. 
 

II. De skilda förväntningar som finns mellan projektmedlemmar koordineras genom att produktutvecklingsarbetet 
sker i form av projekt. 

 
Produktutvecklingsprojektet kan drivas med hjälp av en specialistgrupp eller av team. Det 
empiriska materialet visar på att valet av koordinationsform och gruppens storlek varieras 
med projektens karaktär och antalet avdelningar som finns tillskrivna projektet. 
Projektgruppens utformning har inverkan på arbetsinsatsens intensitet och bestämmer 
tidsramen för projektet. 
 

III. Produktutvecklingsarbetet drivs med hjälp av en specialistgrupp eller av ett team, vars storlek bestäms av 
produktutvecklingsprojektets karaktär. 

 
Koordinationen av produktutvecklingsarbetet påverkas i hög grad av projektets 
karaktäristiska drag. Graden av administrativ och teknisk koordination ska enligt teorin 
anpassas efter uppgiftens komplexitet respektive teknologiska novitet. Detta påstående 
avviker från det studiens empiriska material visar. Trots den relativt låga graden av 
teknologisk novitet förekommer en hög grad av teknisk koordination. Det empiriska 
materialet visar att båda fallföretagen använder sig av flera olika tester på kontinuerlig bas, 
kravspecifikationer för projektet och uttalade procedurer. Den omfattande testverksamheten 
och de utförliga produktspecifikationerna är ett resultat av att de produkter företagen 
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utvecklar kräver hög kvalitet. Säkerhet och hållbarhet utgör de kvalitetskriterier som 
fallföretagen lyfter fram. 
 

IV. Graden av administrativ och teknisk koordination i produktutvecklingsarbetet är beroende av uppgiftens 
komplexitet respektive uppgiftens kvalitetsaspekter. 

 
Produktutvecklingsaktiviteter kan organiseras utifrån graden av tvärfunktionell integration, 
vilken tar sig utryck i organisationsformerna som är en kombination av lättvikts- och 
tungsviktorganisation samt team. Tvärfunktionell integrering har ett positivt samband med 
produktutvecklingsprojektens karakteristiska drag. Detta innebär att komplexa projekt 
kräver en högre grad av integration, än projekt med låg grad av komplexitet. 
 

V. Det finns ett positivt samband mellan produktutvecklingsprojektens komplexitet och graden av tvärfunktionell 
integration av produktutvecklingsaktiviteterna. 

 
Leverantörens medverkan i utvecklingsprojektet integreras på ad hoc basis. Kontakten med 
leverantören sker när det finns behov av ytterligare kompetens i 
produktutvecklingsprojektet. Inköpskoordinatorn ansvarar för kontakten med leverantören 
och för att samarbetet mellan leverantören och konstruktörerna fungerar. Rollen som 
inköpskoordinator varieras mellan utvecklingsprojekt, utifrån hur väl utvecklad relationen 
till leverantören är. Vid kortsiktiga relationer till leverantören sköter inköpskoordinatorn 
kontakten i stor utsträckning samt väljer vilka kommunikationskanaler som ska finns 
mellan konstruktörerna och leverantören. Genom koordinationsmekanismer integreras 
leverantören i produktutvecklingsarbetet. Dessa mekanismer måste vara på plats och deras 
lämplighet avgörs utifrån vilken situation som råder i produktutvecklingsprocessens olika 
faser. Valet av koordinationsmekanismer begränsas inte till produktutvecklingsfasernas 
karakteristiska drag, utan projektets kompexitet och i vilken utsträckning leverantören 
medverkar. 
 

VI. Leverantörens medverkan integreras i produktutvecklingsarbetet på ad hoc basis där kontakten sker när det finns 
behov av ytterligare kompetens i produktutvecklingsprojektet, och därmed blir inte leverantören en del av 
utvecklingsprojekten. 
 

VII. När produktutvecklingssamarbetet med leverantören präglas av ett kortsiktigt perspektiv, får inköpskoordinatorn 
en mer aktiv roll gällande hur arbetet med leverantören ska koordineras. 
 

VIII. Behovet av koordinationsmekanismer bestäms utifrån i vilken fas produktutvecklingen är och i vilken utsträckning 
leverantören medverkar i produktutvecklingsprojektet. 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier 
Syftet med studien var att ur ett inomorganisatoriskt perspektiv undersöka hur ett företag 
kan koordinera ett produktutvecklingsprojekt, när en leverantör medverkar.  Som tidigare 
nämnt i studien sker den inom- och utomorganisatoriska koordinationen i projektet 
parallellt. Den utomorganisatoriska koordinationen av leverantörens medverkan påverkar 
således den inomorganisatoriska koordinationen i projektet och vice versa. Därför anser vi 
att det vore intressant att närmare studera koordinationen utifrån ett integrerat synsätt där de 
två perspektiven möter varandra. 
 
En annan intressant infallsvinkel att undersöka är sambandet mellan kvalitetsaspekter och 
de tekniska aktiviteternas omfattning som förekommer i en organisation. Forskning visar att 
vid låg grad av teknologisk novitet ska den administrativa koordinationen prioriteras. Med 
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andra ord ska den tekniska koordinationen vara låg. Studiens resultat indikerar att 
fallföretagen utför ett stort antal tester och prototyper, kravspecifikationer, fastän graden av 
teknologisk novitet är låg. I synnerhet vore det givande att studera om det positiva 
sambandet mellan kvalitetskrav och teknisk koordination, även gäller i andra 
organisationer. 
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7 SANNINGSKRITERIER 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera sanningskriterier, vilka berör studiens 
trovärdighet. 
 
Flera forskare påpekar att det finns ett antal viktiga kriterier, för att bedöma trovärdigheten i 
kvalitativa fallstudier (Johansson Lindfors 1993; Merriam 1988/1994). Dessa kriterier 
skiljer sig från de traditionella bedömningskriterierna som validitet och reliabilitet. Detta 
eftersom forskaren vid en kvalitativ fallundersökning söker efter en djupare förståelse för 
en företeelse och därmed är målet inte att pröva hypoteser. Trovärdighetskriterierna kan 
sammanfattas till tre övergripande aspekter, vilka bör uppfyllas. Dessa är kvalitet i 
resultaten, intersubjektivitet och praktisk användbarhet (Johansson Lindfors 1993; Merriam 
1988/1994). 
 

7.1 Kvalitet i resultaten 
Enligt Johansson Lindfors (1993) kan studiens giltighet uppnås genom att insamlat material 
täcker de viktiga aspekterna av studiens företeelser, för att sedan inbegripas i teorin. 
Samtliga intervjuer var givande, eftersom respondenternas svar har kompletterat varandra. 
Detta på så sätt att de skildrade samma aspekter hos den studerade företeelsen, men utifrån 
olika organisatoriska synvinklar. Vår reflektion är således att vi har samlat in så mycket 
data att vårt empiriska material har fått in tillräckligt många infallsvinklar, för att studien 
ska uppnå en god giltighet. Samtidigt har intervjuutskrifterna kompletterats med 
dokumentanalyser, vilka bidragit till att det empiriska materialet ger en mer mångfacetterad 
bild. Emellertid markerar Merriam (1988/1994) att det är svårt att mäta validitet, eftersom 
den genomsyras av forskarens förförståelse. Detta betyder att våra tolkningar som avspeglar 
våra personliga värderingar inte nödvändigtvis behöver överensstämma med 
respondenternas. Den förförståelse och de tidigare erfarenheter som vi hade med oss innan 
studien påbörjades, kan ha influerat vår tolkning av det empiriska materialet. Vi är därmed 
medvetna att det kan förekomma olikheter i hur andra forskare uppfattar respondenternas 
svar. Därför strävade vi efter att ha ett opartiskt förhållningssätt under hela studiens gång. 
Dessutom var vi noga med att beskriva studiens fallundersökningar på ett så uppriktigt och 
samtidigt uttömmande sätt som möjligt. 
 
Vidare framhåller Johansson Lindfors (1993) att det finns en annan viktig aspekt av 
validiteten som forskare bör uppmärksamma. Forskarens förmåga att observera och tolka 
erhållna svar sätts på spel vid genomförandet av delvis strukturerade intervjuer, vilket 
Johansson Lindfors (1993, s.124) beskriver som ”tänka efter före och inte efter”. I riktlinje 
med författarens rekommendationer fokuserade vi på att bygga upp ett förtroende med 
respektive respondent. Vi inledde intervjuerna med att presentera oss själva och framför allt 
redogjorde vi för studiens syfte. Vidare fortsatte vi intervjun med att ställa övergripande 
frågor om vilken roll respondenten har i produktutvecklingsprojekten för att skapa en mer 
avslappnad atmosfär. Därutöver valde vi att komplettera det empiriska materialet med citat 
från intervjuerna, något som hjälper läsaren att fatta egna uppfattningar av respondenternas 
svar. 
 
En annan viktig bedömningsgrund för kvalitativa studier är att forskare på ett så utförligt 
sätt som möjligt ska förklara det studerande fenomenet utifrån bakomliggande antaganden 
och teorier som undersökningen bygger på (Merriam 1988/1994, s.183). Detta genom att 
presentera en detaljerad redogörelse för valda teorier och kriterier som ligger till grund för 
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valet av fallstudieföretag samt respondenter. Vår reflektion är att studiens redogörelse över 
de valda undersökningsenheterna är relativt tydliga och uttömmande. 
 

7.2 Intersubjektivitet 
Intersubjektivitet är ett annat trovärdighetskriterium, vilket innebär att vi vill få acceptans 
från våra respondenter att de gjorda tolkningarna är korrekta. Även intervjuns förfarande 
kan vara avgörande för att åstadkomma tillförlitlighet i studien (Johansson Lindfors 1993). 
Studiens intervjuförfarande kännetecknas av hög grad av flexibilitet, då vi lät 
respondenterna resonera fritt kring ämnet samtidigt som vi ställde mot- och följdfrågor. 
Anledningen till att mot- och följdfrågor ställdes var att vi ville undvika missförstånd och 
feltolkningar. 
 
Samtliga respondenter fick dessutom möjlighet att komma med åsikter om respektive 
intervjuutskrift. Vi bad nämligen respondenterna att återkomma innan ett visst datum ifall 
de önskade några justeringar av materialet, om inte togs det för givet att intervjuutskrifterna 
var bekräftade. För de respondenter som inte hörde av sig, utgick vi ifrån att de bekräftade 
det vi skrivit. Några av respondenter kom med mindre justeringar vilka vi tagit hänsyn till. 
Vi var uppmärksamma med att inte låta respondenternas eventuella ensidiga attityder och 
värderingar påverka vår begreppsbildning, i den mån de gjorda tolkningarna uppfattades av 
respondenterna som positiva eller negativa (Johansson Lindfors 1993). 
 

7.3 Praktisk användbarhet 
Vid val av en bestämd metod väljs samtidigt andra metoder bort. En vanlig kritik bland 
förespråkare till andra metoder är att fallstudieundersökningar inte ger generaliserbara 
resultat (Merriam 1988/1994; Yin 1994). Yin (1994) avvärjer kritiken med påståendet om 
att olika typer av forskning emellertid har sin källa i olika grundantaganden om det 
studerade fenomenet och att forskningsmetoden således måste anpassas därefter. Med andra 
ord baseras de kvantitativa undersökningarna på statistiska generaliseringar, medan 
fallstudierna litar på analytiska generaliseringar. Merriam (1988/1994) påpekar vidare att de 
erfarenheter och kunskaper som en individ skaffat sig i en viss situation tas med in i nya 
situationer. Vi tror därför att studies resultat kan vara till nytta för en företagsledning som 
driver produktutvecklingsarbete. Vi anser att studiens resultat kan ge råd och vägledning till 
hur utvecklingsaktiviteterna kan koordineras, när en leverantör medverkar i 
produktutvecklingen, och vad som krävs av företaget, för att lyckas med 
produktutvecklingen. 
 
Johansson Lindfors (1993, s.168) belyser svårigheter vid praktisk tillämpning av 
forskningsresultat ”en teoris praktiska tillämpbarhet kan avgöras först genom att andra 
individer, grupper av individer, organisationer etc., är de som teorin är utvecklad för, ta 
den till sig och använder den för att bättre förstå och/eller hantera verklighet”. Vi var 
därför noga med att redogöra för vår val av fallstudieobjekt, det valda tillvägagångssättet 
och hur det empiriska materialet har genererats. Målet var alltså att beskriva fallstudierna 
på ett så uppriktigt och uttömmande sätt som möjligt. 
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BILAGA 1  Intervjuguide 
 
 

Övergripande frågor: 
 

Kan du berätta kort om din roll i företaget 
 
Produktens karakteristiska drag: 
 

1. Hur skulle ni beskriva de produkter som företaget utvecklar 
2. På vilket sätt utvecklar företaget sina produkter 

 
Produktutvecklingsarbete: 
 

1. Hur är ert projekt uppbyggt 
2. Hur ser er produktutvecklingsprocess ut 
3. På vilket sätt är projekten planerade 
4. Vilka funktioner är inblandade i projekten 
5. Hur ser arbetet mellan de inblandade projektmedlemmarna ut 
6. Hur sker kommunikationen 
7. Hur ser ansvaret för projektet ut 
8. Hur hanterar ni problem som uppkommer i projektet 

 
9. Vad innebär det för dig att arbeta i team  
10. Vilka befogenheter har ni i ert arbete 
11. Vad prioriterar ni i projektet 
 
12. Hur ser förfarandet av konstruktionsförändringar ut 
13. Har ni behov av externa konsulter 

 
Leverantörens medverkan: 
 

1. På vilket sätt medverkar leverantören i projektet 
2. Hur sköts kontakten med leverantören 
3. Vad är leverantörens kunskapsområde 
4. När tar ni kontakt med leverantören 
5. Hur ser kommunikationen med leverantören ut 
6. Vilka befogenheter har leverantören 

 

 

 
 
 
 



 

BILAGA 2  Förfrågningsbrev 
 
 

Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till civilekonom på Umeå universitet. Nu läser vi magisteråret 
och idag håller vi på att skriva vårt examensarbete. 
 
Examensarbetet handlar om produktutvecklingsprocessen och hur leverantörens medverkan 
kan samordnas med andra delar av organisationen. På så sätt ämnar vi skapa en djupare 
förståelse för hur produktutveckling kan nå framgång. 
 
Denna studie är tänkt att genomföras utifrån ett kundperspektiv med hjälp av en 
fallstudiemetod. Vi önskar intervjua tre personer på ert företag, vilka är involverade i era 
produktutvecklingsprojekt. Om det är möjligt skulle vi gärna intervjua en av era 
leverantörer som medverkar i utvecklingsprocessen. Vi har beräknat att varje intervju (kan 
göras per telefon) kommer att ta ungefär 60 minuter. 
 
Vi hoppas Ni finner detta intressant och givande och vill medverka i vår studie. Vi önskar 
att Ni har möjlighet att ställa upp på en intervju innan den 4 maj. Vi kan garantera 
anonymitet om det önskas.  
 
Ser fram emot att få kontakt med Er så vi får möjlighet att presentera oss själva och studien 
ytterligare. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Anna Lundqvist Tanja Söderman 
 


