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Sammanfattning 
 
Den snabbt växande teknikutvecklingen och den höga konkurrensnivån, har skapat nya utmaningar 
för dagens företag. Företagen tvingas numer leverera mer kundanpassade produkter till ett lägre pris 
och inom en kortare tidsperiod. Detta ställer därmed höga krav på företagens förmåga att, på ett 
mer effektivt sätt, designa och utveckla bättre produkter. Designprocessen syftar, utöver att utveckla 
produkter, till att trygga företagets långsiktiga framgång genom att utveckla närande kompetenser 
för företaget. För att uppnå en effektiv designprocess måste företaget planera bättre samt utnyttja 
sin kunskapsbas på ett mer effektivt sätt.   
 
Toyotas produktutvecklingssystem utgör en kritisk komponent för att hantera de utmaningar som ett 
företag ställs inför och erbjuder stora möjligheter till att skapa viktiga konkurrensfördelar. Toyotas 
produktutvecklingssystem syftar till att effektivisera utformandet av processer och produkter, då 
dessa många gånger skapar begränsningar för företagen. Utvecklingssystemet beskriver därför vikten 
av att använda sig av samordnade insatser från flertalet funktioner och strävar efter att integrera 
processer, människor, teknologi och verktyg på ett effektivt sätt. 
 
Begreppet Concurrent Engineering omfattar parallella insatser istället för ett tidskrävande seriellt 
arbete och syftar till att minimera tidsåtgången hos produktutvecklingsprocessen. Concurrent Engi-
neering möjliggör för kvalitativa produkter att nå marknaden snabbare till en lägre kostnad och möj-
liggör genom det parallella arbetet att företaget snabbt och flexibelt kan anpassa sig till förändrade 
krav och förhållanden. Även Concurrent Engineering främjar samordnade insatser där multifunktio-
nella grupper strävar efter att lösa problem i ett tidigt skede och arbetar mot ett gemensamt mål.         
 
I dagsläget påverkas Propulsion and Control i Västerås, en av Bombardier Transportations olika divi-
sioner, av omfattande konstruktionsändringar samtidigt som det har svårt att hålla de uppsatta tid-
planerna och budgetarna. Examensarbetet har därför fokuserats kring produktutvecklingsprocessen 
samt de processer och förutsättningar som möjliggör för en effektiv produktframtagning. Under ex-
amensarbetet har de orsaker som ligger till grund för de ovan nämnda problemen, identifierats. In-
ternt material gällande företagets produktutvecklingsprocess har granskats och intervjuer har ge-
nomförts för att få en så bra uppfattning som möjligt rörande företagets nuvarande situation. Under 
examensarbetet har även en jämförande studie genomförts på ett stort företag inom Mälardalsregi-
onen. Denna studie har använts som ett praktiskt exempel för att stärka det teoretiska resonemang-
et och har möjliggjort för granskning av ett ytterligare företags produktutvecklingsprocess.  
 
Examensarbetet har resulterat i ett antal förbättringsförslag där de huvudsakliga åtgärdsområdena 
omfattas av tvärfunktionella insatser, tydliga rutiner, uppföljning, leverantörsinvolvering och proto-
typer. Ytterligare ett åtgärdsområde som kunde identifieras är front-loading, som syftar till att i ett 
tidigt skede undersöka flertalet alternativ och lösa eller skapa motåtgärder för problem. Dessa sex 
områden kunde konstateras ha en betydande roll för att skapa en effektiv produktutvecklingsprocess 
och anses vara relevanta för företagets nuvarande situation.        
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Abstract 
 
The high level of competition and the rapidly growing technology development has created new chal-
lenges for today's businesses where they are forced to deliver more customized products at a lower 
price and a shorter time period. This places high demands on the companies' ability to design and 
develop better products in a more efficient way. In addition to developing products, the design 
process focuses on securing long-term success for the company by developing nourishing skills. How-
ever, to achieve an effective design process the companies must improve their ability to plan as well 
as use their knowledge base in a more efficient manner. Toyota's product development system is a 
critical component for companies to address challenges that they’re facing and offers a great poten-
tial to create significant competitive advantages. Toyota's product development system is designed 
to streamline the design of processes and products, as they often create restrictions on business and 
describes the importance of making use of a coordinated effort by several functions, and strives to 
integrate processes, people, technology and tools in an effective manner. 
 
The concept of Concurrent Engineering includes parallel efforts rather than a time-consuming serial 
work and seeks to minimize delays in the product development process. Concurrent Engineering 
enables for quality products, to reach the market faster at a lower cost and allows the company to 
quickly and flexibly adapt to changing demands and conditions through parallel efforts. Like Toyota’s 
product development system, Concurrent Engineering promotes an integrated approach where mul-
tifunctional teams work towards a common goal striving to solve problems at an early stage. 
 
Propulsion and Control in Västerås, a division within Bombardier Transportation, is currently suffer-
ing from extensive engineering changes and struggles to uphold time plans and budgets. The thesis 
will therefore cover the complete product development process where focus has been directed to-
wards the processes and conditions that could enable for an effective product development process. 
During the thesis work the underlying causes for the problems mentioned above, have been identi-
fied. Internal documents regarding the company's current process has been reviewed and interviews 
have been carried out in order to evaluate the company’s current situation. During the thesis work a 
comparative study has been conducted at a large company within the Mälardalen-region. This study 
has been used as a practical example to reinforce the theoretical reasoning and has additionally al-
lowed for further examination of a company's product development process. 
 
The thesis has resulted in a number of suggestions for improvements, where the main action areas 
are covered by cross-functionality, routines, follow-up, supplier involvement and prototypes. Anoth-
er action area that has been identified is front-loading which aims at examining several alternatives 
and solving problems as well as creating countermeasures at an early stage. These six areas were 
found to have a significant role in creating an effective product development process and are consi-
dered to be relevant for the company's current situation. 
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1. Inledning 
 
Följande kapitel behandlar examensarbetets bakgrund och problembeskrivning för att leda fram till 
en frågeställning som besvaras i rapporten. Vidare kommer syftet med examensarbetet att beskrivas. 

1.1 Bakgrund 
 
En av de mest betydelsefulla faktorerna för att framgångsrikt möta de utmaningar som företagen 
ställs inför på marknaden idag, är dess förmåga att designa och utveckla nya produkter (Bulliger & 
Warschat, 1996). Den höga konkurrensnivån och den snabba teknikutvecklingen har däremot resul-
terat i att flertalet ingenjörsföretag kommer att ställas inför nya framtida utmaningar, vilket leder till 
att de måste designa och utveckla bättre produkter på ett mer effektivt sätt. För de flesta företagen 
förknippas däremot produktutvecklingsprocessen med omfattande konstruktionsändringar och långa 
ledtider. Dessa typer av ändringar anses för det mesta vara obehagliga och ohanterliga, men utgör 
trots detta ett tillfälle för företaget att dra lärdom och skapa konkurrensfördelar gentemot konkur-
renter. (Clarkson & Eckert, 2005) För att på ett smidigt sätt hantera dessa ändringar bör företagen 
upprätta processer eller rutiner för att, i ett tidigt skede, förebygga att dessa skapar problem senare i 
processen. Detta främst på grund av att kostnaden för att genomföra ändringar, ökar exponentiellt 
allteftersom processen fortlöper. (Morgan & Liker, 2006) Begreppet Concurrent Engineering integre-
rar konstruktionsavdelningen och tillhörande processer och omfattar, istället för ett tidskrävande 
seriellt produktutvecklingsarbete, parallella insatser. Concurrent Engineering möjliggör för reducer-
ing av den tid det tar för företaget att utveckla produkter och tar hänsyn till samtliga aspekter under 
produktens livscykel. (Clarkson & Eckert, 2005) 
 
För att bli mer konkurrenskraftig har en gemensam strategisk prioritering lagts på att utveckla ett 
integrerat konstruktions- och produktionssystem i strävan efter att uppnå kortare produktutveck-
lingscykler, ökad produktkvalitet och minskade produktkostnader. Dagens marknad kräver även att 
företagen skiftar från massproducerade produkter till att producera på kundorder för mer kundan-
passade produkter. Detta med betoning på sortiment, variation, kvalitet och kostnad. (Molloy et. al, 
1998) 
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Vartefter företagen genomför ändringar eller förbättringar, blir det tydligt att även utformandet av 
produkter och processer skapar begränsningar som påverkar effektiviteten hos verksamheten. Fokus 
bör därför riktas till att samordna insatser från flertalet funktioner såsom exempelvis konstruktion, 
produktion, inköp, försäljning o.s.v. Integrering av processer, människor, teknologi samt verktyg möj-
liggör för företagen att skapa produkter i enlighet med kundernas krav. (Morgan & Liker, 2006) En av 
de viktigaste faktorerna till framgång, utgörs av företagens förkortade utvecklingstider. Detta gene-
rerar däremot i samband med den faktiska utvecklingsprocessen, samt de komplexa produkterna och 
kvalitetskraven, en ökad processkomplexitet hos företagen. För att avhjälpa detta är det därför vik-
tigt att utveckla strategier, metoder och verktyg för att möjliggöra stöttning för de ingenjörer som 
arbetar under utvecklingsprocessen. (Clarkson & Eckert, 2005) 
 
Bombardier i Västerås, fortsättningsvis benämnt Bombardier, har under en längre tid haft problem 
med omfattande konstruktionsändringar under sin förserie. Under förserien tillverkas de första pro-
dukterna innan serieproduktion påbörjas och utgör ett tillfälle för företaget att fysiskt granska kon-
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struktionen samt åtgärda problem. I dagsläget upplever företaget även svårigheter att hålla de tid-
planer och budgetar som har upprättats för de olika projekten. 
 
Utifrån ovanstående problembeskrivning kommer därför examensarbetet att försöka besvara nedan-
stående frågor: 
 

 Vilka utmaningar påträffas under produktutvecklingsprocessen för att säkra kvalitet och ef-
fektivitet vid framtagning av produkter? 

 Hur bör Bombardier anpassa sin produktutvecklingsprocess för att generera en mer effektiv 
och kvalitetssäker förserie? 

o Vilka förutsättningar är bristande idag? 
 

1.3 Syfte och mål 
 
Syftet med examensarbetet är att kartlägga och analysera vilka verktyg och metoder företag kan 
använda sig av för att generera en så effektiv produktutvecklingsprocess som möjligt. Vidare är syftet 
även att identifiera vilka faktorer och förutsättningar det är som påverkar effektiviteten och kvalite-
ten på förserien hos Bombardier. Målet är att presentera förslag för hur företaget kan förbättra sin 
produktutvecklingsprocess till fördel för förserien. 
  

1.4 Avgränsningar 
 
Då syftet är att undersöka hur produktutvecklingsprocessen bör utformas, för att generera en fram-
gångsrik produktframtagning, kommer endast företagets processer och rutiner att granskas. Bom-
bardiers produkter samt montagearbetet i förserien kommer därför inte att undersökas i denna rap-
port. Fokus kommer inte riktas mot att, i detalj, undersöka och beskriva respektive avdelning och 
deras ansvar gentemot förserien och dess effektivitet. 
 
Rapporten kommer att, på en strategiskt övergripande nivå, beskriva de problem som generellt upp-
fattas skapa negativa effekter för förserien, samt vilka faktorer det är som påverkar dessa. Fokus 
kommer därför riktas mot företagets interna processer främst i anknytning till utformandet av före-
tagets produkter. 
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2. Metod 
 
Metodavsnittet syftar till att presentera de metoder och tillvägagångssätt som har valts vid detta 
examensarbete. Vidare är syftet med kapitlet att styrka trovärdigheten och tillförlitligheten av arbe-
tet. 

2.1 Metodansats 
 
Efter att information har samlats in, i ett utrednings- forsknings- eller utvecklingsarbete, behöver 
materialet sedan bearbetas för att besvara de frågor som har ställts. De metoder som finns för att 
bearbeta denna information kan antingen vara kvantitativa eller kvalitativa. (Patel & Davidsson, 
2003) 

2.1.1 Kvantitativ metod 
Den kvantitativa metoden behandlar informationen utifrån en statistisk ansats. Statistik används 
inom många utredningsarbeten och empiriska vetenskaper som ett verktyg för att bearbeta och ana-
lysera data. Det finns två typer av statistik, hypotesprövande och deskriptiv statistik. Den hypotes-
prövande statistiken används för att testa statistiska hypoteser, medan den deskriptiva statistiken 
används för att i siffror, ge en beskrivning av det insamlade materialet. (Patel & Davidsson, 2003) 
 
Resultatet inom forskning ska, utifrån den kvantitativa metoden, helst vara så generell som möjligt. 
Studeras en grupp av människor ska resultaten kunna generaliseras till andra människor som kan 
betraktas som jämförbara med den studerade gruppen. Stickprov utförs för att kunna generalisera 
resultatet till populationen. (Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.1.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden syftar till att ge en djupare kunskap än den som ofta erhålls i den kvantitati-
va metoden. I en kvalitativ bearbetning arbetas det med ett textmaterial, där exempelvis intervjuer, 
böcker, artiklar eller observationer i text behandlas. Efter ett visst antal intervjuer kan redan ett stort 
textmaterial ha erhållits. Detta medför att den kvalitativa metoden är tids- och arbetskrävande. I de 
inledande analyserna i datainsamlingen kan tankar dyka upp som rör hela problemområdet. Dessa 
tankar är det viktigt att dokumentera för den slutliga analysen, vilken kan underlättas med hjälp av, 
exempelvis, en dagbok. (Patel & Davidsson, 2003) 

 
2.1.3 Val av undersökningsmetod 
I detta arbete har kvalitativ data behandlats. För att nå en kvalitativ metod har data insamlats i form 
av litteratur från böcker och vetenskapliga artiklar samt genom intervjuer och i viss mån egna obser-
vationer. Materialinsamlingen från intervjuerna har efter varje intervjutillfälle sammanställts och 
delats in i tre områden. Dessa tre områden bestod av material som kunde kopplas till företagets nu-
läge, de problem som kunde identifieras samt de interna förbättringsförslagen. Detta underlättade 
för återkoppling och skapade en bättre överskådlighet av materialet.  
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2.2 Datainsamling 
 
Insamling av data kan ske på olika sätt för att få frågeställningar besvarade. Det kan ske genom be-
fintliga dokument, observationer, samt intervjuer och enkäter. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.2.1 Observation 
Med observationsmetoden studeras skeenden och beteenden i samma stund som de inträffar. Skill-
naden mellan intervju/enkät och observation, är att individerna inte behöver ha en tydlig bild av det 
som ska vidarebefordras vid observation. Vissa skeenden och beteenden finns det däremot inte till-
gänglighet till att observera, till exempel familjebråk. (Patel & Davidsson, 2003) 
 

2.2.2 Dokument 
Dokument är sådan information som nedtecknats eller tryckts. Olika typer av dokument kan exem-
pelvis vara kundregister eller annan statistisk information. Vidare är även protokoll, facklitteratur och 
skönlitteratur exempel på dokument. Övriga dokument är kortlivade dokument. (Patel & Davidsson, 
2003) Kortlivade dokument anses här vara dokument som inte finns i tryck eller som inte alltid går att 
få tag på under en längre period. Exempel på detta är tidningar, broschyrer samt information från 
internet (Patel & Davidsson, 2003). 
 

2.2.3 Intervjuer och enkäter 
Insamling av data utförs i huvudsak på två olika sätt, genom enkäter och/eller intervjuer. Antingen 
används dessa var för sig eller i kombination. Allmänt är enkättekniken billigare men ger sämre resul-
tat än intervjutekniken. Under en intervju går det att genom samtal upptäcka nya aspekter gällande 
utredningsområdet, detta kan uppnås genom att intervjuaren inte hela tiden tar initiativet till nya 
frågor, utan istället låter den intervjuade tala fritt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) Det är viktigt 
att klargöra på vilket sätt intervjupersonens bidrag kommer att användas, om det kommer att vara 
anonymt. Om bidraget kommer att vara anonymt ska bidraget inte på något sätt kunna kopplas till 
intervjupersonen. (Patel & Davidsson, 2003) 

 
2.2.4 Val av metod för datainsamling  
I detta arbete har litteraturstudier, materialinsamling på företag, observationer och intervjuer ge-
nomförts för att få information. Då produktutvecklingsprocessen sträcker sig över en längre tidsperi-
od än tiden för examensarbetet har observationer inte utgjort en stor del i datainsamlingen. Materia-
let har hämtats från olika typer av facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Intervjuerna, den interna 
materialinsamlingen och observationerna är genomförda på Bombardier i Västerås och ett stort före-
tag i Mälardalsregionen (företaget är här anonymt då de inte vill kopplas till materialet, fortsätt-
ningsvis kallat Företag x). Intervjupersonerna nämns inte vid namn, utifrån integritetsskäl. Intervju-
erna har i viss mån övergått till samtal, då många nya aspekter av utredningsområdet har upptäckts.  

 

2.3 Granskning av metod 
 
Nedan har den valda metoden granskats med validitet och reliabilitet som utgångspunkt. Vad som 
menas med dessa begrepp förklaras nedan.  
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2.3.1 Validitet 
Validitet definieras som mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses. Är det till exempel effek-
tivitet som ska mätas, ska utredningen ge besked om det. Mäts minnesförmågan i ett intelligenstest, 
så är det en viktig aspekt på intelligens, men alla aspekter har inte tagits i akt. Om mätningen innebär 
att titta på vilket politiskt parti som ska få makten vid ett val, måste ett trovärdigt svar lämnas. (Eriks-
son & Wiedersheim-Paul, 2006) För att öka validiteten i detta arbete har utfallen på intervjuerna 
jämförts med litteratur som verkar inom undersökningens område. Under arbetets gång har validite-
ten vidare stärkts, genom att nya intervjufrågor har formulerats allteftersom intervjuerna har ge-
nomförts, då nya aspekter upptäckts som verkar inom problemområdet.  

2.3.2 Reliabilitet 
På ett mätinstrument är det viktigaste kravet validitet, att instrumentet verkligen mäter det som 
avses. Mäts inte det som avses så spelar det ingen roll om själva mätningen är bra. Nästa krav är reli-
abilitet, det innebär att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga utslag. Hög reliabilitet innebär att obero-
ende av undersökare ska samma resultat uppnås. Reliabiliteten är ett stort problem i tolkande utred-
ningar. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) Tillförlitligheten i detta arbete har säkrats genom kritisk 
granskning av litterära källor. Dessutom har tillförlitligheten ökat genom att flera olika personer har 
besvarat samma frågor i de utförda intervjuerna. Intervjuerna har genomförts på avtalad tid med de 
personer som anses vara mest insatta inom området. Trots detta kan de data som har behandlats i 
examensarbetet ha påverkats av författarnas egna bedömningar och erfarenheter.    
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3. Teoriskt ramverk 
 
Den teoretiska referensramen kommer inledningsvis att beskriva produktutvecklingsprocessen för att 
på så sätt ge en grund för att kunna förstå viktiga aspekter under utvecklandet av en ny produkt. 
Därefter kommer Concurrent Engineering samt Toyotas produktutvecklingssystem att bearbetas och 
beskrivas för att ge en djupare förståelse av produktutvecklingsprocessen.  
 

3.1 Produktutvecklingsprocessen 
 
Ingenjörsteknik omfattar processer inom produktutveckling, produktionsplanering, marknadsföring 
samt prototyptillverkning och förefaller som det viktigaste området inom ett företag. Dessa proces-
ser kan antingen genomföras seriellt eller parallellt, där de medverkande parterna är spridda över 
olika platser. Enligt Wiendahl (i Clarkson & Eckert, 2005) står ingenjörsteknik för 75 % av den förvän-
tade produktkostnaden och kan förbättras genom att optimera företagets processer och tillhörande 
aktiviteter. Wiendahl (i Clarkson & Eckert, 2005) påstår även att särskilt fokus bör riktas till de tidiga 
faserna under produktutvecklingsprocessen, då upp till 75 % av produktens kostnad fastställs redan 
vid det strategiska övervägandet och under konceptutformningen. Under de tidiga faserna är de 
kostnader som uppstår relativt låga, vilket medför att optimering av de aktiviteter som genomförs 
under denna period kommer att leda till att även efterföljande aktiviteter förbättras, samtidigt som 
en högre effektivitetsnivå uppnås. (Clarkson & Eckert, 2005) 
 
Enligt Clarkson & Eckert (2005) är genomförandet av tester samt simulering av den utformade pro-
cessen och företagets processtruktur, det första steget till att genomföra förbättringar och möjliggör 
samtidigt för identifiering av: 
 

 Problem i anknytning till uppsatta milstolpar och tidplaner 

 Flaskhalsar gällande företagets resurser 

 De aktiviteter och deras ordningsföljd som riskerar att misslyckas i praktiken   

För att sedan maximera den optimerade processen och dess potential, bör dessa fyra steg genomfö-
ras enligt Clarkson & Eckert (2005): 
 

1. Kvalifikationsbalansering (qualification balancing) 
Detta beskriver omplacering av resurser om människor för att möjliggöra för en lämplig rela-
tion mellan de involverade parterna i processen samt dem resurser och processelement som 
denna består av. Detta steg tillhandahåller en överblick över de anställdas kompetenser och 
gör det möjligt för företaget att upptäcka områden där dessa kompetenser bör förbättras el-
ler utvecklas.  

2. Samtidig ingenjörsteknik (simultaneous engineering) 
Detta menas med att aktiviteter, som traditionellt har utförts seriellt, istället genomförs pa-
rallellt inom områden såsom design, processplanering och utveckling. Parallellisering av akti-
viteter möjliggör för en kortare genomloppstid, där utmaningen ligger i att identifiera det till-
fälle då resultatet av en specifik aktivitet är redo för att behandlas eller lämnas över till de 
aktiviteter som normalt skulle efterfölja denna, men som istället genomförs parallellt. Detta 
tillfälle syftar oftast till det läge, då sannolikheten för att resultatet kommer att förändras, är 
liten och kostnader för att genomföra ändringarna är låga. För att underlätta den komplice-
rade processen, som är ett resultat av användandet av simultaneous engineering, kan en så 
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kallad grindprocess (gating process) införas och inkluderas i företagets ordinarie processmo-
dell.   

3. Samverkande ingengörsteknik (Concurrent Engineering) 
Processelement kan brytas ner i mindre delar bestående av likvärda aktiviteter, då dem of-
tast omfattar flertalet arbetssteg som genomförs upprepande eller loopar av liknande ar-
betssteg. Dessa aktiviteter hanteras sedan parallellt i förväg av flertalet anställda inom olika 
områden.  

4. Tidskoncentration (time concentration) 
Detta steg fokuserar, jämfört med de övriga stegen, mer på processen i sin helhet och omfat-
tar samtliga föregående optimeringssteg. Genom att använda metoder som kontinuerligt ut-
vecklas kan topologier för hela processer omkonfigureras för att uppnå den kortast möjliga 
genomloppstiden. Detta resulterar oftast i maximal parallellisering och annorlunda arbetsse-
kvenser.  
 

Concurrent Engineering och simultaneous engineering, som beskrivs ovan, är två begrepp som beskri-
ver samma fenomen. Examensarbetet kommer därför vidare enbart att använda sig av begreppet 
Concurrent Engineering. Detta för att tydliggöra och undvika missförstånd. 

Designprocessen syftar till att, utöver framtagning av produkter inom kostnads-, resurs- och tidsbe-
gränsningar, trygga företagets långsiktiga framgång. Med detta menas att behov hos pågående och 
även framtida projekt bör tas i beaktning vid utveckling av produkter inom företagens resursbegräs-
ningar, samtidigt som närande kompetenser bör utvecklas inom företaget. För att uppnå en effektiv 
designprocess behöver företagen planera bättre samt utnyttja den kunskapsbas som finns tillgänglig 
på ett mer effektivt sätt. Huruvida resultatet av designprocessen blir framgångsrikt eller inte, är be-
roende av hur väl företaget håller den uppsatta budgeten och tidplanen. Förståelse från ledningen 
gällande processer och projektplanens kvalitet är avgörande för ett effektivt genomförande av ett 
designprojekt. Trots att ett företag kan vara världsledande inom ett specifikt område kan det ändå 
sakna förståelse för den process, utifrån vilken de utvecklat sina produkter eller teknologier. Detta är 
dock förståeligt, då designprocessen anses vara en av de processer som är svårast att förstå. Design-
processer syftar, till skillnad från de processer som genomförs upprepande, till att skapa något nytt 
och anses därför inte befinna sig i ett stillastående tillstånd. Modeller och processer för dessa typer 
av processer kan därför endast utvecklas med hjälp av tidigare erfarenheter från liknande projekt. 
(Clarkson & Eckert, 2005) 
 
Designprocessen är, i högsta grad, begränsad av externa faktorer såsom deadlines, tillgänglighet av 
resurser samt krav från kunder eller marknaden. Unika svårigheter uppstår även i och med de osä-
kerheter som finns gällande designen beroende på hur omfattande de är och den komplexitet som 
uppstår i interaktionen mellan dessa. Osäkerhet kan i de här fallen omfatta den tid som krävs av före-
tagen för att utveckla olika lösningar och den prestationsnivå som dessa lösningar sedan ska uppfylla. 
Allteftersom tiden går och kontinuerliga observationer av den egna designprocessen utförs, kan 
otydligheten av processmodellen reduceras. (Clarkson & Eckert, 2005) 
 
I dagsläget anser många företag att realisering av produkter omfattas av många konstruktionsänd-
ringar, processvårigheter, höga kostnader för att uppfylla kundkraven, samt långa ledtider. För att 
generera en så effektiv och lönsam produktutvecklingsprocess som möjligt är det därför viktigt att 
erhålla insikt i huvudintressenternas viljor, behov och önskemål. (Prasad, 1996) 
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3.1.1 Systems Engineering 
Systems Engineering är enligt the International Council on Systems Engineering (INCOSE) en tvärve-
tenskaplig ansats för att möjliggöra förverkligandet av framgångsrika system. Synsättet samordnar 
specialiserade grupper med samtliga discipliner inom företaget och genererar därigenom en struktu-
rerad utvecklingsprocess. Systems Engineering definierar tidigt i utvecklingscykeln produkternas 
önskvärda funktionalitet och kundernas krav gällande dessa. Kraven dokumenteras sedan ner, vartef-
ter designen sedan påbörjas och systemgodkännande genomförs. I samband med dessa aktiviteter 
läggs fokus fortfarande på det fullständiga systemet gällande exempelvis tillverkning, testning, kost-
nader, support o.s.v. Framgångsrik tjänste- eller produktutveckling är omöjlig att uppnå avskiljt från 
den miljö eller det system i vilken denna sedan ska användas i. Det är därför viktigt att komplett för-
ståelse för systemet finns inom företaget. (Clarkson & Eckert, 2005) 

 

3.1.2 Konstruktionsändringar 
Förändringar är för det mesta obehagliga, oplanerade samt ohanterliga och uppstår ständigt inom 
samtliga organisationer (Prasad, 1996). Anpassning eller förändring har däremot alltid utgjort en 
grundläggande del av konstruktionsarbeten och är snarare en regel än ett undantag när det kommer 
till ett företags produktutvecklingsprocess (Clarkson & Eckert, 2005). Enligt Clarkson & Eckert kan 
förändringar antingen genomföras för att eliminera produktfel eller för att anpassa, alternativt för-
bättra, produkten och kan definieras enligt följande: 
 
An engineering change is an alteration made to parts, drawings or software that have already been 
released during the design process. The change can be of any size or type, can involve any number of 
people and can take any length of time.    

(Jarratt et al., 2003 i Clarkson & Eckert, 2005)  
 
Ett företags förmåga till att på ett effektivt sätt implementera förändring, är beroende av den attityd 
som finns inom organisationens ledning och de anställda som genomför uppgifterna. Trots att många 
anser att förändring är något negativt som skapar överskridande av uppsatta budgetar och tidplaner, 
kan förändring även utgöra ett tillfälle för företaget att framgångsrikt skapa konkurrensfördelar 
gentemot andra företag och snabbare möta kundernas behov. För att framhäva de positiva aspek-
terna av förändring och samtidigt reducera de negativa, har Fricke et. al (i Clarkson & Eckert, 2005) 
upprättat en lista över strategier för hur detta ska åstadkommas: 
 

 Prevention: Detta syftar till att reducera antalet plötsliga ändringar. Eliminering av samtliga 
förändringar är däremot orealistiskt och oönskat (Clark & Fujimoto, 1991 i Clarkson & Eckert, 
2005), då de förändringar som initieras av företaget för att förstärka produktionen eller pro-
dukterna är viktiga för organisationen. Ett bättre tillvägagångssätt skulle då istället kunna 
vara att fokusera på kundernas kärnbehov och samtidigt reducera de specifikationer som är 
onödiga för företaget. 

 Front loading: Denna strategi syftar till att upptäcka nödvändiga ändringar i ett så tidigt ske-
de som möjligt för att minimera kostnader och effekter som genereras av ändringarna. Me-
toder inom Concurrent Engineering såsom tidig leverantörs- och kundinvolvering, i samband 
med tekniker såsom ”design for manufacturing” och ”design for assembly” underlättar till att 
förändringar kan tidigareläggas i designprocessen. 

 Effectiveness: Enligt denna strategi bör varje ändring genomgå en analys, där arbetsinsatsen 
jämförs med de fördelar som denna kan generera. Detta bör genomföras för att särskilja mel-
lan de ändringar som har betydelse för företaget och de som är meningslösa.  

 Efficiency: Viktiga ändringar bör så tidigt som möjligt kommuniceras ut till de parter som på-
verkas av dessa. Dessa ändringar bör sedan effektivt implementeras genom att på bästa sätt 
utnyttja de resurser som finns tillgängliga.  
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 Learning: Kritisering och utvärdering av konstruktionsändringar möjliggör för företaget att 
förbättra ändrings- och produktdesignsprocesser samt produkternas design. Trots detta är 
det dock få företag som konsekvent genomför denna typ av analys. Denna typ av analys ökar 
medvetenheten hos företaget gällande vikten av att genomföra ändringar samt hur dessa 
påverkar de anställda. För att uppnå framgång är det viktigt att ändringsprocessen är tydlig 
och att de anställda har förståelse för detta.   

 
3.2 Concurrent Engineering 
 
Begreppet Concurrent Engineering (CE) föreslogs ursprungligen som ett sätt att minimera tiden för 
produktutvecklingsprocessen. Sedan dess har många olika tolkningar av CE förekommit i litteraturen 
och idag är begreppet mycket mer omfattande. Förväntningarna varierar från ökad produktivitet till 
en komplett ”tryckknapp” för automatisering, beroende på de synpunkter som framförts. CE är ett 
synsätt som omfattar ett parallellt arbete istället för ett tidskrävande linjärt och seriellt produktut-
vecklingsarbete. Avsikten är att få produktutvecklare, som redan från början, tar hänsyn till det totala 
jobbet inklusive företagets stödfunktioner. (Prasad, 1996) 
 
Enligt Prasad (1996) definieras CE enligt följande: 
 

 CE är en systematisk strategi för en integrering av konstruktionsavdelningen och tillhörande 
processer, inklusive tillverkning och support. Denna strategi syftar till att få produktutveck-
larna att, från början, ta hänsyn till alla aspekter av produktens livscykel, från idé till använd-
ning, inklusive kvalité, kostnad och kundkrav. 

De delar som påverkar CE kan delas in i sju kategorier, de 7 T:na; talents, tasks, teams, techniques, 
technology, time och tools. Ett av de främsta problemen i grupperna (teams) är nedbrytningen av 
uppgifter (tasks), samt sammansättningen av grupperna. Grupper används ofta för att i ett samarbe-
te lösa problem. Tekniska (technology) frågor uppstår genom strävan efter konkurrenskraft. Exempel 
på populära tekniker inom CE är soft prototyping, visualisering, produktdatahantering, design for X-
ability, multimedia och elektroniskt datautbyte. Verktyg (tools) inkluderar mjukvara, hårdvara och 
nätverk som gör CE praktiskt i dagens värld med multinationella företag, flera projekt och virtuella 
företag. Ur tidssynpunkt (time) har CE ett initiativ att minska tiden av produktdesignfasen och till-
verkningsfasen genom att tillåta ingenjörsteamen att utveckla konstruktionsmodulerna parallellt ur 
deras perspektiv. Utbildning (training) spelar också en stor roll i CE. Ett populärt ord är re-engineering 
som kort sagt betyder att se över de processer som tillgodoser kundens behov/krav. Ur företagets 
synvinkel betyder re-engineering att aktiviteterna inom produktutvecklingsprocessen ska ordnas 
parallellt. CE ersätter den traditionella ”att skicka vidare” inställningen till ett parallellt konstruk-
tionsarbete. Den syftar till att minska den totala insatsen för att föra en produkt från idé till leverans, 
samtidigt som behoven uppfylls för konsumenten och de industriella kunderna. (Prasad, 1996) 

 

3.2.1 Seriell produktutveckling kontra Concurrent Engineering 
I den seriella produktutvecklingsprocessen börjar först marknadsavdelningen med att ta fram slut-
kundens krav på produkten. Marknadsavdelningen skickar sedan över denna projektering av kundens 
behov till planeringsavdelningen. Planeringsavdelningen behandlar och tar fram specifikationer över 
de tekniska kraven för denna produkt, för att sedan skicka över detta underlag till produktutveck-
lingsgruppen. Denna grupp utvecklar sedan denna produkt helt för sig själva, nästintill isolerade från 
produktion. Prototypen lämnas sedan över till produktion så att deras produktionstekniker kan för-
bereda produkten för en produktion med hög volym. När en produkt utvecklas på detta sätt kommer 
den däremot sällan att kunna serieproduceras inom kort tid. Flera konstruktionsändringar behöver 
genomföras för att åtgärda problem, men på grund av tidspress kommer en prioritering av de större 
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problemen att göras. (Prasad, 1996) Enligt Prasad är några av de större problemen som produktions-
teknikern stöter på följande: 
 

 Olämplig design på produkten för att vara produktionsvänlig 

 Brist på lämplig produktionsutrustning 

 Tighta toleranser som leder till extra arbete och höga kassationer 

 Problem vid hopsättning av delar i produkten 

 Oförmåga att utnyttja befintlig produktionsutrustning och verktyg 
 
Feedback gällande dessa sker i form av fel, ändringar och rättningar. Efter en tid måste anskaffnings-
experter engagera sig för att se till att alla nödvändiga delar och allt nödvändigt material finns till-
gängligt för serieproduktion. I nästa steg måste sedan personal från försäljningsavdelningen introdu-
cera produkten på marknaden för sina potentiella kunder och granska om produkten har alla de krav 
som kunden kräver. Granskningen utförs för att åtgärda eventuella förändringar på designen av pro-
dukten. Om en konstruktionsförändring är nödvändig så kommer den seriella processen att repete-
ras. Svårigheterna här är ett resultat av seriellt produktutvecklingsarbete. I ett seriellt produktutveck-
lingsarbete finns det ingen enhetlig design eller dokumentation över metoder för att bedriva arbetet. 
Sena konstruktionsändringar och högre konstruktionskostnader blir ett resultat av bristande analyser 
av produktionsvänliga produkter i de tidigare faserna i produktutvecklingsprocessen. Resultatet av 
seriell produktutvecklingsprocess har alltid varit en lång designfas och lång ledtid, onödigt komplexa 
produkter och en rusning för att uppnå kvalitetsprodukter. Det seriella arbetet medför ett högt antal 
av sena konstruktionsförändringar, en design med alltför många delar, klagomål från kund, en förvir-
rad produktionsavdelning, höga kassationer och ombyggnationer. (Prasad, 1996) 
 
På 1990-talet kom ett nytt synsätt gällande livscykeln, som fokuserar på tid som en kritisk forcering. 
Synsättet analyserar tid och varaktighet genom hela organisationen med målet att reducera aktivite-
ters tid utan att förlora värdet på den slutgiltiga produkten eller tjänsten. Detta nya synsätt innebär 
att fokus läggs på den totala tid som samtliga aktiviteter tar inom produktutvecklingsprocessen och 
som skapar värde från konstruktion till tillverkning och från kundens beställning till leverans. Denna 
process kallas oftast för Concurrent Engineering. Inom CE utförs faserna med tillhörande aktiviteter 
parallellt med feedback när det behövs. Varje del i produktutvecklingscykeln behöver sin tid och det 
förekommer ofta avbrott mellan varje del. CE arbetar med att minimera dessa avbrott genom att 
överlappa de olika delarna. Ordet engineering i begreppet CE, används i generell mening och menas 
med att alla personer från alla kunskapsområden, ska medverka och involveras i processen. Hela 
processen, från produktutveckling till produktion och slutligen försäljning, omfattar många icke in-
genjörer, såsom personer från till exempel avdelningarna anskaffning, försäljning och marknad. Inom 
CE arbetar alla avdelningar, som berörs av att få ut produkten till marknaden, med att bidra till ut-
veckling av produkten. I motsats till det seriella produktutvecklingsarbetet, där arbetet är avdel-
ningsorienterat och bidrar till att kontrollen förloras, kräver CE en strategi där arbetet sker parallellt 
med en tvärvetenskaplig inställning till produkt- och processutveckling. (Prasad, 1996) 

 

3.2.2 Grundläggande principer för CE 
Samordning är en viktig del inom CE där mycket har att göra med timing, d.v.s. vid vilket tillfälle be-
slut fattas och problem upptäcks (Prasad, 1996). Enligt Prasad bygger CE på åtta grundläggande prin-
ciper: 

 
 Problem ska upptäckas i ett tidigt skede: Problem som upptäcks i ett tidigt skede av kon-

struktionsarbetet är lättare att lösa än de som upptäcks senare. 
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 Beslut ska tas i ett tidigt skede: Det gyllene tillfället att påverka konstruktionen är under ett 
tidigt skede av konstruktionsarbetet, då många delar av konstruktionen blir fryst och låst un-
der ett senare skede. 

 Strukturera arbetet: Människan har svårt att praktiskt jobba parallellt med flera uppgifter 
samtidigt. Det människor är bra på är att strukturera arbetet så att varje uppgift kan utföras 
oberoende av varandra genom en människa, maskin eller dator. 

 Samarbete: Grupper av människor som arbetar i separata grupper kommer sannolikt att 
skapa komponenter som kommer att vara optimala i deras enskilda områden, men kommer 
sällan att vara optimalt kombinerade i den slutgiltiga produkten.  

 Övergripande förståelse: De olika grupperna i processen kommer att kunna göra ett mycket 
bättre arbete om de har en mer övergripande förståelse över hela processen.  Detta innefat-
tar alla relevanta parter som påverkar den enskilda gruppen och de parter som gruppen i sin 
tur påverkar. Till exempel ska en enskild gruppmedlem kunna räkna ut vilka begränsningar 
som kommer att stötas på om en parameter på annat håll ändras. 

 Äganderätt: Grupperna kommer att arbeta entusiastiskt med att göra en bra produkt om de 
får befogenheten att fatta beslut angående utformningen på konstruktionen och det de pro-
ducerar. 

 Gemensamma mål: De flesta avdelningar har en tendens att få sin egen avdelning att utåt 
sett se bra ut och skapa falska vinster, trots att det kan vara till nackdel för det övergripande 
målet som företaget har. Företaget kommer däremot att lyckas bättre om alla arbetar mot 
en gemensam uppsättning av konsekventa mål. Detta kräver en förändring i tänkandet angå-
ende målen. Skyldigheten för en specifik avdelning är inte att suboptimera sina egna mål 
(t.ex. avdelningens egen vinst eller försäljning) utan ett klart och direkt samband till företa-
gets övergripande mål. Den egna avdelningens prestationer måste bidra med sitt bästa till fö-
retagets gemensamma mål. 

 

3.2.3 Delar inom CE 
Även om komponenterna inom CE inte är formellt dokumenterade påstås det att dessa genererar en 
betydande konkurrensfördel gällande produktens kostnad, kvalitet, investering och cykeltid. Fram-
gången av CE är till stor del beroende av de som deltar i arbetet. Inom CE förväntas varje deltagare 
bidra till att utveckla den slutliga produkten: från planerare och industriella designers, till produk-
tionstekniker och supportpersonal. (Prasad, 1996) 

 
CE är uppbyggt kring multifunktionella team som tillför den specialiserade kunskapen som krävs för 
produktutvecklingsprocessen (Prasad, 1996). Enligt Prasad består produktutvecklingsteamet av flera 
specialister från olika ämnesområden såsom: 
 

 Produktplanerare 

 Produktkonceptsingenjörer 

 Ingenjörer och analytiker 

 Produktdesigners 

 Prototyp ingenjörer 

 Produktionstekniker 

 Ledning och kontroll 

 Montörer 

 Leverans och support 
 
Kraven på dagens ständigt föränderliga marknad är enorma. Målen är rörliga och genomgår ständiga 
förändringar samt skiftningar, som svar på marknadens villkor. Mångfalden av discipliner inom CE är 
väldigt viktig för att kunna utnyttja kärnkompetensen till att möta den ökande komplexiteten i beho-
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ven och trenderna hos produkterna. CE kräver en ny syn på projektledning, där alla grupper måste 
samarbeta för att identifiera och utveckla tekniker som är mer kostnadseffektiva, innovativa och 
enklare att använda. (Prasad, 1996) 

 
3.2.4 Leverantörsinvolvering och globalt deltagande 
Involvering av viktiga leverantörer och specialister är avgörande för att uppnå det samarbetsstöd 
som krävs inom CE. Bra leverantörer är de som är kapabla och intresserade av att delta i produktut-
vecklingsprocessen. De bör känna till och förstå sina egna processers kapacitet och begränsningar 
och utifrån dessa bör de kunna skapa en lämplig plan för deras egen produktion. Ett tidigt samarbete 
är avgörande för att få leverantörernas input gällande designen av produkten för att dem ska kunna 
producera de komponenter som behövs. (Prasad, 1996) 

 
Processen CE inom produktutvecklingsprocessen är inte en CE-process om den inte innefattar alla 
parter som är involverade. Underleverantörer måste ingå som deltagare i CE-grupperna, åtminstone 
tills gränssnittsdesignen har fastställts och utvärderats. Distributörerna eller återförsäljarna kan of-
tast ge input till produkttillverkarna vad kunderna förväntar sig av produkten. Produkttillverkarna kan 
då kommunicera med deras egna leverantörer, vilka delar och/eller material som kommer att behö-
vas för att kunna tillverka produkten. För att organisationen ska kunna fungera som en enhetlig en-
het och för att produkten sedan ska kunna konkurrera globalt så bör starka kommunikationslänkar 
finnas där alla deltagare vet vad som förväntas av varandra. I en sådan integrering kan underleveran-
törerna ställa sina krav innan det är för sent. Kraven kan anges i gemensamma termer som underle-
verantörerna effektivt kan tillgodose. (Prasad, 1996) 
 
Det är bra för företaget att anta en CE-miljö, eller att kontrollera definitionen av sin produktutveck-
lingsprocess, om en större eller betydande del av produktionen utförs av utomstående leverantörer. 
Ett upprättande av ett partnerskap kan vara mycket viktigt ur strategisk synpunkt. Det kan eliminera 
eller minimera behovet av interna kvalitetskontroller. Genom att etablera någon form av partner-
skap, där certifieringsprogrammet är en del av avtalet, går det att säkerställa leverans av kvalitet på 
inkommande material. I detta fall måste lönsamheten, för kontroll av inkommande material, där 
defekta delar måste sorteras ut och skickas tillbaka, vägas mot leverantörens kostnader för att få 
kvalitetssäkrade inkommande delar. Ett framgångsrikt samarbete kräver en kommunikationsmiljö 
som kännetecknas av snabba, noggranna och papperslösa affärstransaktioner. Andra fördelar av ett 
bra samarbete inkluderar en större tillfredställelse för kunden, en förenklad återvinningsprocess, 
färre datorer och mindre lager. (Prasad, 1996) 

 

3.2.5 Fördelar med Concurrent Engineering 
Det finns flertalet fördelar med CE, varav en är att produkter når marknaden snabbare till en lägre 
kostnad med högre kvalitet (Prasad, 1996). Enligt Prasad är ytterligare fördelar som inkluderas i CE 
följande: 
 

 Rationalisering: Synsättet CE innebär att designen kommer att rationaliseras för funktioner-
na i produktionssystemet, där designen konverteras till en fysisk del som kan produceras i en 
fysisk process. Gruppen fokuserar på företagets gemensamma mål istället för enskilda avdel-
ningars mål. 

 Parallellt arbete: Den primära fördelen med CE är att många processer sker parallellt snarare 
än sekventiellt. Exempelvis så kan produktionsingenjörer börja utvärdera verktyg medan de-
signen fortfarande är i sin sista fas. Likaså kan dokumenteringsprocessen börja samtidigt som 
konceptfasen. 

 Mindre förlorad tid i kommunikationskonflikter: De multifunktionella grupperna har samma 
mål och strävar för att bli mer öppna för input till varandra. Kommunikationen tenderar till 
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att bli mer frekvent och mindre formaliserad. I en linjär process är teamet splittrat och myck-
et tid går åt till onödiga konflikter. 

 Förebygga fel och upptäcka fel tidigt: Inom CE, är det en mycket större chans att förebygga 
och upptäcka fel medan dem fortfarande är av enkla slag. När produkterna slutligen övergår 
till produktion kommer det att behövas mindre förändringar och de få som behövs kommer 
vara av den mindre sorten. 

 Flexibilitet för att tillgodose ändringar: Genom att arbetet utförs parallellt, förses gruppen 
med möjlighet till flexibilitet för förändringar och förmågan att snabbt anpassa sig till föränd-
rade förhållanden och krav. Denna förmåga att hantera förändringar i något skede under 
produktutvecklingscykeln ger ett smidigt flöde av information mellan de inblandade organi-
sationerna. 

 Ge bästa totala input: Fördelarna med CE når långt över det vanliga samarbetet mellan kon-
struktionsavdelningen och produktionsavdelningen. CE ger koncentrerade resurser på upp-
giften. Olika enskilda discipliner kan också dra nytta av att arbeta parallellt inom produktut-
vecklingsprocessen. I en växande mångfald och komplexa produkter är ett nära samarbete 
mellan mekaniskkonstruktör och elektroniskkonstruktör ett avgörande för snabb utveckling. 
När grupper och discipliner samarbetar med varandra, är det ömsesidiga utfallet troligen att 
bli bättre och snabbare.  

 Minskad förekomst av inkurans: Det stora intervallet mellan systemutveckling och utnytt-
jande under traditionell produktdesign ökar risken för inkurans innan produkten är färdig att 
marknadsföras. I CE där tiden till marknad är reducerad, minskar effekten av inkurans på livs-
cykelns kostnad. CE sparar inte bara på utvecklingskostnaden genom minskade tider, utan 
minskar även engångskostnaderna (till exempel på verktyg, lager, manualer, utrustning, med 
mera) som skulle ha uppkommit på annat sätt.  

 Tvärfunktionell utbildning: En multifunktionell grupp kan hjälpa varandra att komma igång 
snabbt. Tvärfunktionell utbildning minskar tiden för inlärning. 

 Utnyttjande av begränsade tekniska resurser: Om produktens utvecklingscykel kan förkortas 
så kan projektets personal bli tillgängliga för nästa projekt tidigare, vilket förbättrar företa-
gets användning av begränsade tekniska resurser. 

 Övriga förmåner: Flera av de företag som nyligen har infört CE har rapporterat minskade led-
tider, kortare produktutvecklingscykler (inom designfasen), minskade produktutvecklings-
kostnader, mindre lager, färre omarbetade ordrar, mindre skrot, bättre kvalité och lägre pro-
duktionskostnader. 

 

3.2.6 Vanliga fallgropar inom Concurrent Engineering 
Sekventiellt konstruktionsarbete är mer lämpat för en mogen designprocess. När CE tillämpas på en 
mogen designprocess, kan det resultera i en omloppsprocess. Den totala tiden i dessa fall kan bli mer 
än i en sekventiell process på grund av loopen (en cirkulär sekvens av repetition). (Prasad, 1996) En-
ligt Prasad är andra problem som kan uppstå inom CE följande: 
 

 Nedbrytning av handläggningstid: Om organisationen inte är utrustad för att hantera stora 
mängder av information samtidigt, kan det försämra handläggningstiden. 

 Batcher av information är inte önskvärt: Frisläppande av stora mängder av information i 
batcher är olämpligt inom CE. De tvärfunktionella teamen kräver uppdaterad information 
kontinuerligt. 

 Risk för onödiga ansträngningar: Inom CE finns det en större risk för de mänskliga resurser-
na att genomföra någonting parallellt, som det inte finns något behov av. Detta kan också 
uppstå i sekventiella designprocesser men med CE, där målet är att minska produktutveck-
lingstiden, kan följderna bli mycket större. 
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 Fel kan byggas upp: Det finns en oro för att ingenjörer satsar på mer parallellt arbete än 
nödvändigt. Eftersom fler och fler aktiviteter som ligger på den kritiska linjen utförs parallellt 
så kommer det till slut inte finnas någon slack kvar. Detta kan innebära att värdefull tid för 
teams att korrigera fel på viktiga aktiviteter kommer att minskas. Som ett resultat kan den 
övergripande kvaliteten på slutprodukten lida. 

 
 

3.3 Toyota Product Development Systems 
 
Följande kapitel, kommer till en början, att beskriva Toyotas produktutvecklingssystem och samtliga 
filosofier inom detta. Därefter kommer de filosofier, som anses vara relevanta för Bombardiers situa-
tion att beskrivas mer ingående. 
 
Kortare produktlivscykler har bidragit till att företag inte längre kan acceptera långsamma opera-
tionstider och ett stort antal defekter. Många progressiva företag blir därför mer angelägna att ska-
pa, samt bibehålla, konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter på marknaden. De blir mer in-
tresserade av att tillverka högkvalitativa produkter och strävar efter att maximera produktens värde 
under dess livscykel (Prasad, 1996). För att åstadkomma detta är det viktigt att uppfylla kundernas 
krav och ägna tid till att påskynda produktutvecklingsprocessen för att möjliggöra att produkterna 
levereras i tid samt att de är i enlighet med kundernas ställda krav. (Morgan & Liker, 2006) 
     
Toyotas produktutvecklingssystem erbjuder, för företagen, stora möjligheter till att skapa konkur-
rensfördelar och representerar en kritisk komponent för att underlätta hantering av de utmaningar 
som företagen ställs inför. Att enbart fokusera på att optimera tillverkningsprocessen, genom att 
eliminera orsaker till ineffektivitet, är många gånger otillräckligt och löser endast problemen delvis. 
Allteftersom förbättringsarbetet fortlöper, blir det mer tydligt att även konstruktionen av processer 
och produkter skapar begränsningar som är kritiska för företaget. Toyotas produktutvecklingssystem 
beskriver därför vikten av att använda sig av samordnade insatser från flertalet funktioner inom verk-
samheten. Dessa kan omfattas av funktioner såsom konstruktion, produktion, försäljning, marknads-
föring, inköp och även externa leverantörer. Grunden för att uppnå värde, gentemot kunder och 
samhället i övrigt, är vikten av att integrera processer, människor, teknologi och verktyg på ett lämp-
ligt sätt. (Morgan & Liker, 2006) 
 

3.3.1 Produktutvecklingens tre subsystem 
Toyotas produktutvecklingssystem utvecklas ständigt för att anpassas till den omgivning som den 
befinner sig i. I Toyota Product Development System (2006) beskrivs Toyotas produktutvecklingssy-
stem utifrån den sociotekniska systemmodellen (STS). Modellen beskriver sambandet mellan det 
sociala och tekniska systemet samt vikten av att dessa överrensstämmer med de organisatoriska 
målen. För att uppnå framgång är det därför viktigt att finna den lämpliga kombinationen mellan 
dessa två system. Den sociotekniska systemmodellen, utifrån Toyotas produktutvecklingsprocess, 
består av tre subsystem: process, människa samt verktyg och teknologi. Dessa subsystem represen-
terar och utgör kategorigrupper för de 13 principer, som ligger till grund för Toyotas framgångsrika 
produktutveckling, är fördelade över. De tre subsystemen är i sin tur beroende av varandra och på-
verkar organisationens förmåga att uppfylla sitt syfte. (Morgan & Liker, 2006)    
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3.3.1.1 Process 
Det första subsystemet, som beskriver Toyotas processer, omfattar fyra av de principer som ligger till 
grund för företagets framgångsrika produktutvecklingsprocess. Subsystemet innefattar alla aktivite-
ter, som krävs för att produkten ska fortlöpa från koncept till produktionsstart, samt ordningsföljden 
av dessa. Då de flesta företag använder sig av dokumenterade processer, är Toyota istället mer in-
tresserade av den faktiska processen, d.v.s. de dagliga aktiviteterna som ligger till grund för proces-
sen och dess utveckling. Med detta menas aktiviteter som exempelvis möjliggör färdigställning av 
tester, designutveckling, flöden av information samt prototyptillverkning, som i slutändan genererar 
den färdigställda produkten. (Morgan & Liker, 2006)           

Principle 1: Establish Customer-Defined Value to Separate Value-Added Activity from 
Waste  

För att uppnå ett system i enlighet med Toyotas Lean product development system är det, i ett första 
skede, nödvändigt att definiera vad kunderna värderar, för att sedan urskilja de aktiviteter eller de 
faktorer som orsakar slöseri. Kundernas värderingar bör sedan effektivt förverkligas allteftersom 
produktutvecklingsprocessen fortgår och kommuniceras ut till parter som är involverade i processen. 
(Morgan & Liker, 2006) 
 
Den främsta rollen, som en effektiv produktutvecklingsprocess bör uppfylla, är enligt Al Ward (i Mor-
gan & Liker, 2006) skapandet av, för organisationen, lönsamma värdeflöden. Målet är därför att 
genomföra så korrekta uppskattningar av kundvärden som möjligt samt att minimera eller eliminera 
slöseri som på något sätt påverkar produktutvecklingsprocessen i negativ utsträckning. (Morgan & 
Liker, 2006)   
 
Enligt Morgan & Liker (2006) kan orsakerna till slöseri under produktutvecklingsprocessen delas in i 
två kategorier: 
 

1. Undermåligt eller otillräckligt konstruktionsarbete. Denna typ av slöseri påverkar huruvida 
processen eller produkten presterar och anses vara den kategori som är mest destruktiv. Ge-
nom att istället eftersträva en tydlig och djupgående förståelse för hur en värdeskapande 
process kan uppnås, kan detta undvikas. 

2. En produktutvecklingsprocess som i sig själv är undermålig eller ineffektiv. För att avhjälpa 
detta kan det vara fördelaktigt att tillämpa ”köteorin” (eng. the queuing theory) eller att göra 
en värdeflödeskartläggning av företagets produktutvecklingsprocess. 

 

Figur 1. Toyotas sociotekniska systemmodell 

(Morgan & Liker, 2006:18) 
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Principle 2: Front-Load the Product Development Process While There Is Maximum Design 
Space to Explore Alternative Solutions Thoroughly  

Under produktutvecklingsprocessens tidiga faser är det som mest gynnsamt att undersöka eventuella 
alternativ eller lösningar. Liksom Fricke et. al (i Clarkson & Eckert, 2005) har Toyota utvecklat flertalet 
tekniker och metoder för att effektivt tidigarelägga (front-load) arbetet under produktutvecklings-
processen. Dessa metoder integrerar tvärfunktionella resurser från konstruktionsavdelningen för att i 
ett så tidigt skede som möjligt, då det finns ett maximalt antal valmöjligheter, fokusera på att ta itu 
med de utmaningar de ställs inför. (Morgan & Liker, 2006)      
 
Fokus på att lösa problem då designen fortfarande inte har fastställts, möjliggör att potentiella lös-
ningar gällande konstruktion, tillverkning och design kan undersökas. Olika designperspektiv samlas i 
ett tidigt skede in från ett flertal parter, varpå ett spektrum av möjliga alternativ genereras. Använ-
dandet av frontmatning underlättar sedan identifieringen av den bäst lämpade lösningen, utifrån det 
läge då dessa alternativ överlappar varandra. Genom att undersöka flertalet alternativ samtidigt är 
chansen större att en optimal lösning erhålls och kostsamma förändringar gällande konstruktionen 
minimeras. (Morgan & Liker, 2006)  

Principle 3: Create a Leveled Product Development Process Flow 

När de flesta utmaningarna, gällande konstruktion och design, är lösta och värdeskapande aktiviteter 
har definierats, är nästa steg att, för att garantera kortare lanseringstider, se till så att produktutveck-
lingsprocessen inte påverkas av någon typ av slöseri. Produktutvecklingsprocessen kan, liksom det 
flesta andra processerna, förbättras och hanteras på ett och samma sätt. Trots att produktutveck-
lingsprocessen påverkas av unika utmaningar som många gånger inte går att förutse, är de aktiviteter 
och ordningsföljden av dessa, många gånger liknande jämfört med andra processer. Verktyg som 
normalt används i tillverkningsprocessen kan då ofta anpassas till produktutvecklingsprocessen för 
att utveckla denna för att samordna tvärfunktionella aktiviteter och eliminera de aktiviteter eller 
orsaker som ger upphov till slöseri. (Morgan & Liker, 2006)       
 
Enligt Morgan & Liker (2006) är förmågan att under utförandefasen skapa flöde för processen bero-
ende av verksamhetens förmåga att:  
 

 Med hjälp av tvärfunktionella aktiviteter lägga fokus på att lösa problem under processens 
tidiga faser och på så vis undvika att de eventuellt uppstår i ett senare skede. 

 Använda sig av utarbetade strategier för konstruktion. 

 Samordna mål gällande produkten under fasen Kentou. Kentou omfattar processens tidigaste 
fas och syftar till att lösa konflikter och problem samt att identifiera och urskilja orsakerna till 
variation under processen. Kentou möjliggör för Toyota att fokusera på utförandet av pro-
cessen istället för variationer under denna då dessa redan har minimerats eller isolerats från 
den ursprungliga processen. 

Sena och oförutsedda konstruktionsändringar orsakar många gånger kostnader och kvalitetsproblem 
för företaget och genererar störningar i de ursprungliga processerna. För att eliminera detta och 
skapa ett tvärfunktionellt och samordnat processflöde, ser Toyota till att utveckla processer med 
inbyggda motåtgärder och samordnar verksamhetens mål genom funktionerna. När detta väl har 
definierats är nästa steg, för att garantera kortare lanseringstider, att se till så att produktutveck-
lingsprocessen inte påverkas av någon typ av slöseri. Produktutvecklingsprocessen kan, liksom det 
flesta andra processerna, förbättras och hanteras på ett och samma sätt. Trots att produktutveck-
lingsprocessen påverkas av unika utmaningar som många gånger inte går att förutse, så är de aktivi-
teter och ordningsföljden av dessa många gånger liknande jämfört med andra processer. Verktyg 
som normalt används i tillverkningsprocessen kan då anpassas till produktutvecklingsprocessen för 
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att utveckla denna för att samordna tvärfunktionella aktiviteter och eliminera de aktiviteter eller 
orsaker som ger upphov till slöseri. (Morgan & Liker, 2006)        

Principle 4: Utilize Rigorous Standardization to Reduce Variation, and Create Flexibility and 
Predictable Outcomes   

Den största utmaningen inom produktutveckling är att bibehålla kreativiteten och samtidigt minime-
ra variationer hos produkten. Det kan vara svårt att förstå hur kreativitet och standardisering kan 
verka i symbios, men Toyota har påvisat att standardisering och olika versioner av detta, inte bara 
skapar flexibilitet hos sina anställda utan även minimerar slöseri, förbättrar kvaliteten och möjliggör 
snabba utvecklingstider och ett korrekt utförande. (Morgan & Liker, 2006)      
 
Disciplin i samband med standardisering av aktiviteter under processen, utgör det mest kraftfulla 
vapnet för att minimera variationer och skapa en effektiv produktutvecklingsprocess (Morgan & Li-
ker, 2006). Enligt Morgan & Liker delas standardisering in i tre olika kategorier: 
 

1. Designstandardisering. Genom att använda sig av beprövade standardkomponenter och en 
allmän produktplattform kan Toyota uppnå standarder som i sin tur genererar en återan-
vändbar designarkitektur vid produktframtagning. Toyotas designstandard finns gestaltade i 
detaljerat beskrivna checklistor för både processer och komponenter och hanterar standardi-
serade subsystem och återanvändbara komponenter. Checklistorna fungerar som en påmin-
nelse och används för att betona vikten av en specifik aspekt eller aktivitet. Om checklistorna 
kontinuerligt uppdateras, kan dessa utgöra en kraftfull fördel för företaget. Checklistorna 
speglar företagets erfarenheter och lärdomar gällande kritiska faktorer såsom: 
 

 Tillverkningskrav 

 Metoder för hur produkten bör designas 

 Prestandakrav 

 Designgränssnitt 
      

De flesta företagen saknar i dagsläget förmågan att utnyttja och underhålla dessa typer av 
checklistor. Toyota däremot, använder sig av checklistor med oerhört noggrant detaljerad in-
formation, som både är visuellt och komponentspecifikt presenterad. 
 

2. Processtandardisering. Processtandardisering omfattar standardiserade arbetsbeskrivningar, 
aktiviteter och ordningsföljden av dessa aktiviteter. Detta uppnår Toyota genom att designa 
produkter utifrån standardiserade tillverkningsprocesser vilket i sin tur utgör grunden för 
ständiga förbättringar under produktutvecklingsprocessen och minimerar antalet variationer. 
Användandet av standardiserade processer eliminerar tidskrävande omarbetning och kan 
genom CE skapa ett effektivt processflöde. CE förhindrar att slöseri och omarbetning uppstår 
genom att undvika att försöka uppnå för mycket i ett för tidigt skede med begränsad infor-
mation.    
 

3. Standardisering av tekniska kunskaper. Denna typ av standardisering förbises många gång-
er, men utgör, för företagen, ett väldigt effektivt verktyg. Standardisering av kunskaper möj-
liggör för planering och flexibilitet vid bemanning och bygger på kompetenstillväxt samt per-
sonalutveckling. Den möjliggör även snabba och effektiva utvecklingstider samtidigt som den 
bygger upp integritet hos gruppmedlemmarna. Detta bidrar sedan i sin tur till att aktivitets-
variationer under produktutvecklingsprocessen elimineras.  

Standardisering genererar förutsägbara och stabila utfall och möjliggör för Toyota att skapa effektiva 
lösningar till de krav som existerar i de flesta produktutvecklingssystem (Morgan & Liker, 2006). 
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3.3.1.2 Människor 
Det andra subsystemet i Toyotas sociotekniska systemmodell omfattar de människor som bidrar till 
att skapa företagets effektiva produktutvecklingsprocess. Systemet och de tillhörande principerna 
innefattar företagets kultur och beskriver företagets organisatoriska struktur, ledarskapsstil, läran-
demönster samt hur den tekniska kompetensen bör väljas, rekryteras och läras upp. En företagskul-
tur beskriver organisationens värderingar, tro och gemensamma symboler och språk. (Morgan & 
Liker, 2006)      

Principle 5: Develop a Chief Engineer System to Integrate Development from Start to Finish 

Flertalet företag har i dagsläget svårt att följa processen för att spåra information gällande status 
över projektet och beslutstillfällen. Då ansvaret för produktutvecklingsprocessen är, i de flesta fall, 
uppdelat över företagens många funktioner uppstår svårigheter när det kommer till att spåra denna 
information. För att avhjälpa detta använder Toyota sig därför av chefsingenjörer som ansvarar för 
projekten och som hela tiden håller sig uppdaterade över status gällande dessa. Chefsingenjören har 
en projektledarroll, men ansvarar även för att leda utvecklingsarbetet och integreringen av tekniska 
system. (Morgan & Liker, 2006)        

Principle 6: Organize to Balance Functional Expertise and Cross-Functional Integration 

Något som både genererar framgång och svårigheter för företag, är utvecklandet av ett väl preste-
rande produktutvecklingssystem som balanserar de funktionella kunskaperna och integreringen av 
experter genom verksamheten. Trots att Toyota betonar vikten av att besitta starka funktionella kun-
skaper, har de utvecklat sin verksamhet till att även omfatta modulutvecklingsteam, chefsingenjörer 
samt Obeya (stort rum). Denna utveckling genererar, i kombination med de funktionella funktioner-
na, tvärfunktionellt arbete hos verksamheten. Ett skede då detta är tydligt är under prototypfasen. 
På Toyota, uppmuntras ingenjörerna till att själva observera det fysiska arbetet i produktion och de 
problem som faktiskt uppstår i anknytning till produkten. Denna princip benämns Genchi genbutsu. 
Under prototypfasen medverkar ingenjörer, som är ansvariga för specifika komponenter, under dag-
liga möten nära produkten och testar även själva att sätta ihop komponenterna för att skapa en för-
ståelse för vad de tidigare har konstruerat. Mötena möjliggör för medverkande att fysiskt bevittna 
problem gällande produktivitet, kvalitet eller och kostnader. Arbetsuppgifter för att lösa problem 
fördelas ut och mötet protokollförs sedan. Prototypfasen är den fas då betydelsefulla erfarenheter 
eller lärdomar kan upptäckas och det är därför ovärderligt att ingenjörerna finns närvarande och 
medverkar under dessa möten. Då ingenjörer finns närvarande kan orsaker till problem identifieras 
och avhjälpas med en gång. Detta tillvägagångssätt kräver kunnig och erfaren personal med full för-
ståelse för vilka konsekvenser deras beslut kan få, men möjliggör även för processen att effektivt 
löpa på. Parallellt med detta uppdateras sedan produktdatabasen av diverse tekniker inom företaget. 
För att underlätta beslutsfattandet under prototypfasen ser ingenjörerna till att fysiskt närvara under 
prototypfasen vartefter de sedan använder sig av verktyg såsom beslutsmatriser och checklistor. 
(Morgan & Liker, 2006) 

Principle 7: Develop Towering Technical Competence in All Engineers 

Grundläggande för Toyotas framgång inom produktutveckling är dess tekniska ingenjörskunskaper. 
Teknisk kompetens är något som hyllas inom Toyota och en stor del av ingenjörernas tid tillägnas 
företagets tekniska kärnkompetens. Då Toyota efter en hård anställningsprocess har rekryterat en 
medarbetare, upprättas därefter en karriärväg för denna. Denna syftar till att framhäva anskaffandet 
av djup teknisk kompetens. Även handledning för att förmedla taktiska färdigheter, som är kritiska 
för Toyotas ingenjörer, genomförs i detta skede. (Morgan & Liker, 2006)        
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Principle 8: Fully Integrate Suppliers into the Product Development System 

Leverantörer värderas, inom Toyota, inte enbart för sin förmåga att tillverka komponenter, utan även 
för sin tekniska kompetens. Toyotas leverantörer utgör en central del i produktutvecklingssystemet 
och både hanteras och behandlas på samma sätt som företagets egna interna resurser. Toyotas leve-
rantörer involveras redan under konceptfasen och i vissa fall bjuds även gästingenjörer in från leve-
rantörsfirmorna för att, på heltid, arbeta på företaget. På så sätt skapar Toyota nära relationer till 
sina leverantörer. (Morgan & Liker, 2006)        

Principle 9: Build in Learning and Continuous Improvement  

Ett företags förmåga att genomföra förbättringar samt lära sig av tidigare erfarenheter, är grundläg-
gande för att skapa hållbara konkurrensfördelar. På Toyota är fördelarna av att ta lärdom tydliga och 
utgör, i samband med ständiga förbättringar, en stor del av det dagliga arbetet. För varje uppstartat 
projekt upprättas mål för hur väl dessa projekt bör prestera där inlärningstillfällen, både under pro-
jektet och efter projektet, utnyttjas för att säkerställa att målen kan uppfyllas. (Morgan & Liker, 
2006) 

Principle 10: Build a Culture to Support Excellence and Relentless Improvement 

Orsaken till att de övriga principerna, enligt Toyotas produktutvecklingssystem, kan upprätthållas är 
på grund av den kultur som genomsyrar företaget. Principerna beskriver hur aktiviteter bör genomfö-
ras och utgör en levande del av verksamheten. Toyotas tydligt definierade tro och värderingar delas 
av samtliga parter inom verksamheten och stödjer, i samband med tydligt uttalade kärnövertygelser, 
excellens inom verksamheten. (Morgan & Liker, 2006)        

 
3.3.1.3 Verktyg och teknologier 
Den sista kategorin i systemmodellen omfattar de teknologier och verktyg som används under pro-
duktutvecklingsprocessen för att ta en produkt från idéstadiet till realisering. Dessa omfattar inte 
endast maskiner eller CAD-system, utan även verktyg som fungerar stödjande för involverade parter i 
sitt arbete. Situationer då det skulle kunna vara fördelaktigt att använda sig av dessa typer av verktyg 
är exempelvis vid inlärningstillfällen, standardiseringsarbeten och vid problemlösning. (Morgan & 
Liker, 2006)       

Principle 11: Adapt Technology to Fit Your People and Processes  

Flertalet företag investerar i dagläget i dyra och komplicerade teknologier i hopp om att uppnå en 
högt presterande process. Detta gör de utan att egentligen utvärdera vilka följdeffekter detta skulle 
kunna innebära för de övriga processerna och de involverade parterna inom organisationen. (Morgan 
& Liker, 2006)      
 
Teknologi i sig skapar sällan konkurrensfördelar och för de företagen med problemföljda processer, 
kan nya teknologier eller utrustningar innebära en försämrad kapacitet hos verksamheten. Då tekno-
logi många gånger även är lätt att duplicera uppmärksammar Toyota vikten av att spendera tid och 
resurser till att anpassa och implementera den valda teknologin för att detta i sin tur ska kunna möj-
liggöra ytterligare förbättringar av en redan optimerad process. För att skapa ett effektivt produktut-
vecklingssystem är det viktigt att först effektivisera de två första subsystemen innan fokus läggs på 
att investera i nya verktyg och teknologier för företaget. (Morgan & Liker, 2006)       
 
Den mjukvara som används av Toyota för att designa komponenter och produkter, anpassas hela 
tiden för att säkerställa att den överrensstämmer med företagets metoder och processer. De ingen-
jörer som arbetar med att designa produkterna spenderar mycket tid åt att designa dessa utifrån den 
miljö de sedan ska användas i. Möjligheten till att designa i en integrerad produktmiljö tillåter 
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granskning av designvariationer samt designens kringliggande komponenter. Mjukvaran möjliggör för 
reducering av sena konstruktionsändringar och fungerar även parametriskt. Om en konstruktör skulle 
genomföra en ändring i systemet på en komponent, som påverkar en annan konstruktörs designade 
komponenter anpassas dessa efter den nya ändringen. För att meddela den andra konstruktören om 
att den genomförda ändringen påverkar dennes design, tilldelas ändringen en ändringskod och mar-
keras med färg. (Morgan & Liker, 2006)          

Principle 12: Align your Organization through Simple, Visual Communication 

Ett välkänt verktyg som används inom Toyota för att samla ingenjörer och designers med liknande 
teknisk kompetens, kallas Hoshin kanri. Verktyget används för att bryta ner organisatoriska mål till en 
tydlig målsättning för samtliga parter inom organisationen. Som stöd till denna process använder sig 
Toyota sedan av en A3-rapport. Rapporten samlar information visuellt och används som medel för 
att kommunicera ut viktig information. A3-rapporten omfattar följande områden: problemlösning, 
förslagsalternativ, konkurrentanalys och statusuppdatering. (Morgan & Liker, 2006)       

Principle 13: Use Powerful Tools for Standardization and Organizational Learning  

Enligt principen för Kaizen (ständiga förbättringar) är det omöjligt att utföra ständiga förbättringar 
om inte standardisering av processer och aktiviteter har genomförts. Som en följd av detta är det 
därför viktigt att utvidga inlärningsprocessen till att omfatta hela verksamheten. Toyota har därför 
utvecklat verktyg för att möjliggöra för standardiserade inlärningsprocesser som omfattar informa-
tionsutbyte kring hur designprocessen bör gå till samt detaljerad information på komponentnivå som 
sedan fångas upp i ingenjörernas checklistor. (Morgan & Liker, 2006)          

 

3.3.2 Front-loading 
Som tidigare nämnts ökar kostnaderna för att genomföra ändringar exponentiellt allteftersom pro-
cessen fortlöper. Investeringar genomförs och produkternas design fastställs. Möjligheten till att 
påverka processen och dess effektivitet är därför som störst vid uppstarten av ett projekt. Toyota är 
ett av de få företag som inser fördelarna av detta och som drar nytta av att genomföra frontmatade 
(front-loaded) investeringar. (Morgan & Liker, 2006)       
 
Principen att använda sig av frontmatning koncentrerar insatserna hos produktutvecklingsgruppen 
till början av projektet och betonar värdet av att vara väl förberedd. En kritisk faktor till en fram-
gångsrik produktutvecklingsprocess är en noggrant detaljerad planeringsprocess. Processen samlar 
de mest framstående ingenjörerna från flertalet funktioner, som tillsammans undersöker eventuella 
problem och detaljer som är kritiska för projektet, samt utformar planer och motåtgärder utifrån ett 
systemperspektiv. Under denna process tillämpar även dessa lärdomar utifrån tidigare erfarenheter. 
(Morgan & Liker, 2006)       
       
Principen möjliggör även för kontroll över de variationer som förekommer under produktutveck-
lingsprocessen och som många gånger orsakar förseningar under genomförandefasen. (Morgan & 
Liker, 2006) För att tidigt i processen, minimera och isolera variationer använder sig Toyota enligt 
Morgan & Liker av: 
 

1. Standardiserade processer, arkitekturer samt specifika aktiviteter. Mål för hur väl aktivite-
terna bör prestera upprättas även här.  

2. En Kentou-fas för att tidigt lösa konflikter och problem samt för att utvärdera grundorsaker-
na till variationer för att sedan särskilja det från produktutvecklingsprocessen. 
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De tidiga faserna under produktutvecklingsprocessen är dock, hos de flesta företagen, ostrukturera-
de och dåligt förstådda. För de företag där detta stämmer, tilldelas de tidiga faserna lite uppmärk-
samhet och få resurser. Företagen väljer att, istället för att tillsätta kompetent personal tidigt i pro-
jektet, satsa sin bästa personal på att genomföra åtgärdande arbete, d.v.s. brandsläckning, under 
projektets slutliga faser. Detta genererar inte endast förluster av organisationens resurser, utan även 
outnyttjad potential hos de anställda. (Morgan & Liker, 2006)          
 

3.3.3 Tre typer av slöseri 
Målet med att uppnå en organisation i enlighet med lean-filosofin, är enligt de flesta eliminering av 
Muda, d.v.s. slöseriorsaker. Detta synsätt är dock endimensionellt och utgör endast en del av filoso-
fin. För att verkligen uppnå en process enligt lean, är det viktigt att ta hänsyn till och eliminera ytter-
ligare två typer av slöseri, nämligen Mura och Muri. (Morgan & Liker, 2006) De tre olika slöserityper-
na är beroende av varandra och kan enligt Morgan & Liker beskrivas enligt följande: 
 

1. Muda (icke-värdeskapande): Denna typ omfattar sju olika slöserikategorier och utgör de ak-
tiviteter som på något sätt förlänger företagets ledtider samt tillför ytterligare kostnader till 
produkten som kunden i sin tur inte är villig att betala för. 

2. Muri (överbelastning): Muri anses, i vissa hänseenden, vara motsatsen till Muda och menas 
med att en process, människa eller maskin utnyttjas över dess kapacitet. Detta kan leda till 
ett slarvigt utfört arbete, kvalitetsproblem, defekter eller maskinhaverier.  

3. Mura (ojämnhet): Arbetsflödet i de flesta produktionssystemen, lider av ojämnhet. Detta är 
ett resultat av skiftande eller oregelbundna produktionsscheman eller produktionsvolymer 
och orsakas av bristande information eller datordödtid.  

 
De företag som endast eliminerar orsaker till Muda, kommer förr eller senare att uppleva att proces-
sen kommer att försämras och att den ”förbättrade” processen snarare orsakar fler maskinstopp och 
överbelastning hos personalen än den ursprungliga processen. De flesta företagen skulle då konsta-
tera att lean-principerna inte fungerar för den specifika verksamheten, men detta är däremot en 
konsekvens av att företaget, under implementering av lean, inte lägger fokus på att stabilisera och 
jämna ut processen för att möjliggöra för lean-verktygen att fungera korrekt. Den riktiga och svåraste 
utmaningen för att implementera lean ligger i att eliminera orsakerna till Muri och Mura. Genom att 
korrigera och hantera ett ojämnt och överbelastat system blir detta möjligt att åstadkomma. (Mor-
gan & Liker, 2006)            
 

3.3.3.1 Muda 
För att identifiera slöseri under produktutvecklingsprocessen används Taiichi Ohnos (i Morgan & 
Liker, 2006) sju kategorier som utgångspunkt. Dessa har utvecklats för att beskriva slöseri i anknyt-
ning till produktion, men kan anpassas för att avslöja de aktiviteter som för produktutveckling, inte är 
värdeskapande. (Morgan & Liker, 2006) Enligt Morgan & Liker beskrivs de sju kategorierna enligt 
följande:       
 

1. Överproduktion (overproduction). Denna kategori syftar, med produktion som utgångs-
punkt, till de gånger då företag producerar mer än vad som faktiskt krävs av kunderna eller 
de efterföljande processerna. För produktutveckling beskriver denna kategori istället slöseri 
som uppstår till följd av en dåligt synkroniserad process genom organisationens funktioner. 
Detta kan exempelvis omfattas av aktiviteter som slutförs i ett för tidigt skede innan nästföl-
jande aktivitet är redo att påbörjas. Överproduktion kan även vara ett resultat av en ogynn-
sam prioritering mellan aktiviteter där företagen, istället för att fokusera på de aktiviteter 
som nästföljande process kräver, påbörjar felaktiga aktiviteter.  
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2. Väntande (waiting). Detta menas med de gånger som operatörerna i produktion exempelvis 
väntar på material eller att en maskin ska genomföra en tänkt operation. Utifrån ett pro-
duktutvecklingsperspektiv beskriver denna kategori de tillfällen då exempelvis ingenjörer 
saknar det de behöver för att kunna fullfölja sitt arbete. Detta kan syfta till information, be-
slut, tillåtelse, inköpsorder eller liknande. 
 

3. Transport (conveyance). Detta beskriver onödig förflyttning av produkter och komponenter i 
produktion. För produktutveckling beskriver denna kategori onödigt informationsutbyte, 
vare sig det gäller data- eller bildöverföring eller muntlig information. 
 

4. Bearbetning (processing). Denna kategori syftar till felaktig eller onödig bearbetning i pro-
duktion. För produktutveckling menas detta med system- eller konstruktionsfel. Detta kan 
orsakas av att nya produkter hela tiden designas istället för att återanvändbara artiklar an-
vänds utifrån en standardiserad designarkitektur. Även bristande användning av standardise-
rade tillverkningsprocesser orsakar denna typ av slöseri.  
 

5. Lagerhållning (inventory). Detta är en, för både produktutveckling och produktion, direkt 
konsekvens av överproduktion. Inom produktutveckling omfattas detta av överflödig infor-
mation. Produktutvecklingens mest opålitliga orsak till slöseri är information som väntar på 
att bearbetas eftersom detta oftast upptäcks i ett för sent skede. Detta orsakar långa ledtider 
för företaget och ett omfattande omarbete.  
 

6. Rörelse (motion). Utifrån ett produktutvecklingsperspektiv syftar detta till upprättandet av 
överflödiga statusrapporter, närvaro under onödiga möten samt medverkande och förbere-
delser inför onödiga projektgenomgångar.  
 

7. Rättelse (correction) De flesta produktutvecklingsprocesser omfattas till stora delar av 
omarbete för att korrigera eller rätta till ett tidigare bristfälligt arbete. Enligt The Toyota Pro-
duct Development System (2006) ägnar företag en tredjedel av dess totala resurser, till att 
genomföra omarbete.   

    

3.3.4 Leverantörsinvolvering 
Då kunder köper produkter, såsom bilar, är de inte intresserade av vem som har tillverkat de specifi-
ka komponenterna. De förväntar sig att produkterna uppfyller en viss kvalitetsnivå och håller företa-
get ansvarig, för de gånger detta inte uppfylls. Detta är Toyota väl införstådda med och arbetar där-
för med att säkerställa att varje komponent är i enlighet med Toyotas egen standardnivå. Detta upp-
når de genom att förlänga den egna produktutvecklingsprocessen till att även innefatta företagets 
leverantörer. Toyota har, genom dess förmåga att med integritet besvara leverantörernas frågor, 
åstadkommit ett stort förtroende hos dessa. (Morgan & Liker, 2006)       
 
Enligt Morgan & Liker (2006) är anledningen till att Toyota anses vara en bra samarbetspartner att 
de:  

 Håller löften och förbinder sig i ett tidigt skede till sina leverantörer under produktutveck-
lingsprocessen  

 Är det mest framgångsrika företaget på att balansera kvalitetsfokus med kostnadsfokus jäm-
fört med övriga biltillverkare 

 Upprättar enkla kontrakt och hedrar dessa 

 Arbetar med nytillkomna leverantörer samt leverantörer med svårigheter att uppfylla företa-
gets uppsatta mål 

 Tar hänsyn till leverantörernas integritet och behandlar dessa med respekt 
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Leverantörer till företaget måste kontinuerligt anpassa sin verksamhet till de design- och tillverk-
ningsprocesser som Toyota använder sig av. Toyota lär sina leverantörer hur de kan bli en mer effek-
tiv och värdefull partner till företaget. För att uppnå kvalitetsprodukter och förstklassiga processer är 
det därför viktigt för dagens företag att skapa partnerskap med sina leverantörer och utveckla läran-
det till att inte endast omfatta den egna organisationen. (Morgan & Liker, 2006) 

 

3.3.5 Tvärfunktionellt arbete 
För att undvika att processflödet störs då en nydesignad produkt rör sig mellan olika delar i organisa-
tionen, måste funktionella aktiviteter synkroniseras och koordineras av tvärfunktionella utvecklings-
grupper (Morgan & Liker, 2006). Detta kräver enligt Morgan & Liker i sin tur en genomgående förstå-
else för: 
 

 hur arbetet i detalj faktiskt genomförs 

 det ansvar och den roll respektive deltagare har  

 samtliga aktiviteters beroendeförhållande samt in- och output 

 aktiviteternas ordningsföljd för samtliga funktioner 
 
Då samtliga parter, i den tvärfunktionella gruppen, är införstådda gällande detta blir de medvetna av 
vad som behöver levereras till mottagande part för att de ska kunna genomföra sina uppgifter. (Mor-
gan & Liker, 2006)      

 

3.3.5.1 Obeya 
Toyotas utövande av tvärfunktionell kommunikation utgör en standard för företaget och tog ett stort 
steg i och med Uchiyamadas utveckling av Obeya. Beslutet om att utveckla Obeya stödjer företaget 
och dess förespråkning av att använda sig av metoder för CE, då kommunikationen under dessa mö-
testillfällen skärps avsevärt genom att de involverade parterna samlokaliseras. Detta leder även till 
att problem kan lösas i ett tidigt skede innan omfattande kapital har investerats av företaget. Obeya 
utgör en kritisk framgångsfaktor när det gäller att avsevärt reducera företagets ledtider samtidigt 
som det regelbundet samlar chefer från olika teknikavdelningar för att gemensamt medverka under 
ett samarbetsorienterat arbetspass. (Morgan & Liker, 2006)      
 
Visuell ledning utgör nyckeln till företagets effektiva kommunikation under mötena i Obeya. Rummet 
är utrustat med digital projektionsteknologi och de främsta CAD-systemen för att förhöja möjlighe-
ten till att, i realtid, granska simuleringar, produktdesignen samt testresultat. Detta främjar det tvär-
funktionella samarbetet och underlättar för snabba beslut. (Morgan & Liker, 2006)         

 
3.3.6 Lärdomar och ständiga förbättringar 
Centralt för Toyotas kultur är ständiga förbättringar samt att ta lärdom av tidigare erfarenheter. Det-
ta ligger till grund för hur de anställda sköter sina dagliga arbetsuppgifter och uppmuntrar dessa till 
att kontinuerligt uppdatera och verifiera den egna kunskapsbasen. För varje projekt upprättar Toyota 
utmanande mål för hur dessa ska prestera och följer sedan upp detta genom att anordna inlärnings-
tillfällen, som både förekommer under projektet och efter dess avslut. (Morgan & Liker, 2006)       
 
Om ett företag saknar förmågan att, inom organisationen, fånga upp information för att sedan bibe-
hålla och återanvända denna, kommer det med största sannlikhet att leda till att företaget uppfinner 
hjulet om och om igen. Att lära sig av sina tidigare erfarenheter, speciellt om det handlar om kompli-
cerade erfarenheter, är oftast svårare att åstadkomma än de flesta tror. (Morgan & Liker, 2006) En-
ligt Garvin (i Morgan & Liker) kan orsakerna till att många misslyckas med denna process sammanfat-
tas enligt dessa fyra punkter: 
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1. Tidsbrist. På grund av den tidsbrist som råder lägger företagen resurser på de nya projekten 

istället för att fokusera på att följa upp de projekt som faktiskt har slutförts.  
2. Påfrestande arbetsbördor. Fokus hos de anställds läggs på de nuvarande arbetsuppgifterna 

istället för att dra nytta även tidigare erfarenheter för att anpassa dessa till det egna arbetet.  
3. Beskyllning. Under organisationens inlärningstillfällen sker det ofta att en syndabok utses 

och de som medverkar skyller på varandra istället för att fokusera på de lärdomar som före-
taget kan dra fördel av.  

4. Komplicerade projekt. Dessa projekt kan i vissa fall hindra de inblandades förståelse och kan 
därigenom generera frustration hos dessa. 

 
För att motarbeta dessa orsaker har Garvin (i Morgan & Liker, 2006) upprättat fem förslag som även 
underlättar för företagen att framgångsrikt hålla Hansei (d.v.s. reflektionsgenomgångar): 
 

1. Håll reflektionsgenomgången så tidigt som möjligt efter projektet för att undvika att real-
tidsinformation går förlorad. 

2. Fokusera kring faktorer som ligger inom gruppens kontroll istället för att avslöja andra per-
soner och deras misstag. 

3. Tolerera en ärlig dialog och kritik. Samtliga medverkande bör känna sig trygga att uttrycka re-
levanta åsikter utan att känna en rädsla för vilka följder det kan få.   

4. Hansei bör ses som en tillhörande aktivitet och en del av de anställdas arbete. 
5. Processer och standarder måste uppdateras. Även konkreta och synliga förbättringar bör 

genomföras så att de anställda ska se att de får gehör för sina åsikter och att Hansei-
genomgångarna är meningsfulla. 

 
Problem anser Toyota vara en naturlig del av produktutvecklingsprocessen där företag får möjlighet 
att lära sig av sina misstag samt förbättra den egna prestationen. Toyotas största styrka ligger i dess 
förmåga att konfrontera och lösa de problem de ställs inför, för att därefter även ta lärdom av dessa. 
Detta synsätt uppmuntrar till en positiv inställning till problemlösning och underlättar för företaget 
att konfrontera problemen i ett tidigt skede. Detta ökar sedan i sin tur chansen att uppnå en optimal 
lösning på kort tid. Synsättet bygger kritiska kompetenser, ökar företagets kunskapsbas samt möjlig-
gör för att överlägsna lösningar kan åstadkommas som blir svåra för andra företag att kopiera. (Mor-
gan & Liker, 2006)      
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4. Empirisk studie - Bombardier i Västerås 
 
Nedan presenteras det empiriska underlaget som beskriver Bombardiers nuvarande situation. Inled-
ningsvis ges en kortare bakgrund om företaget i sin helhet och därefter en beskrivning över hur Bom-
bardiers arbetssätt i Västerås ser ut gällande projekt, samt hur deras förserie och serieproduktion 
fungerar. Utifrån nulägesbeskrivningen redogörs sedan de konkreta identifierade problemen inklusive 
de interna förändringsförslag som givits av intervjurespondenterna. Den empiriska datainsamlingen 
har inhämtats genom internt material, flertalet intervjuer samt egna observationer.   

 
4.1 Bakgrund 
 
Bombardier är ett globalt transportföretag som finns i mer än 60 länder och har sitt huvudkontor i 
Montreal, Kanada. De driver två branschledande områden: 
 

 Flygplan 

 Järnvägstransporter 
 
Bombardier har 66900 anställda inom konstruktion, tillverkning och försäljning. De stödjer det bre-
daste utbudet av produkter i världsklass inom de två branschledande områdena. (Bombardier, 1997-
2009) 
 
Bombardier Transportation 
Bombardier Transportation har sin verksamhet i mer än 35 länder och leder tillverkningen av järn-
vägsutrustning och service. Med sina 34200 anställda fortsätter en stolt tradition av att leverera järn-
vägstransporter som bland annat inkluderar: 
 

 Järnvägsfordon - lätta spårfordon, tunnelbanor, pendeltåg, regionaltåg, höghastighetståg och 
lok 

 Propulsion and controls - komplett produktportfölj för allt från trådbussar till godsloken 

 Service - flottans underhåll, drift och underhåll, fordons renovering och modernisering 

 Transport system - kundanpassade transportsystem 

 Rail Control Solutions - avancerade signalsystem för kollektivtrafik och huvudlinje system 
 
Bombardier Transportation är en marknadsledande leverantör som tillhandahåller kompletta driv- 
samt styr- och kontrollsystem för spårfordon. Systemen driver fordonen och definierar samtidigt hur 
väl dessa presterar. Bombardier Transportation levererar produkter för alla typer av spårfordon, de-
signade och utvecklade för att uppfylla kundernas förväntningar. (Bombardier Transportation, 1997-
2009) Divisionen Propulsion and Control (PPC) tillhandahåller driv- och styrsystem för förortstrafik, 
fjärrtåg samt tunnelbanor (Västerås direkt, 2009). Verksamheten bedriver leveransorderprojekt och 
utvecklar nya driv-, samt kontroll- och styrsystem och genomför utöver detta även underhåll och 
ombyggnation av fordonen. 
 
Utöver det system som möjliggör för drivning av tåget, erbjuder Bombardiers kärnprodukt MITRAC 
även följande ingående system (Bombardier Transportation, 1997-2009): 
 

 Elektroniksystem (electronics). För att hantera den information samt kontrollera drivsyste-
met som tågen påverkas av. 
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 Växelriktarsystem (auxiliary converters). För att förse tåget med ström till dörrar, luftkondi-
tionering, ljus o.s.v.   

 Traktionsomriktare (traction converters). För att omvandla ström från tågets dieselmotor el-
ler de kontaktledningar som använder sig av.   

  

4.2 Utvecklingsprocess 

 

 
 
Vid projektuppstarten påbörjas arbetet initialt med att samla in och definiera de krav som finns på 
produkterna. Detta arbete påbörjas redan under anbudsfasen och utgör en viktig del för att ta reda 
på vilka krav kunden har på produkten samt hur produkten bör prissättas. Trots att kravbilden bör 
vara så gott som komplett innan kontrakt med kund upprättas, återstår ett omfattande arbete med 
att bryta ner kundernas övergripande krav, på en mer detaljeras system – och/eller komponentnivå. 
Detta arbete anses vara viktigt för att uppnå en så stabil produkt som möjligt. Då kraven har definie-
rats påbörjas sedan arbetet med att utföra en systemdimensionering eller systemkonstruktion. När 
detta i sin tur har genomförts, kan produktdesignen påbörjas. Under produktdesignsfasen dimensio-
neras produkten och ett samarbete upprättas mellan konstruktionsavdelningen, underleverantörer 
samt interna representanter från inköps- och produktionsavdelningen för att granska konstruktio-
nen. Detta arbetssätt har nyligen påbörjats och gäller främst konstruktionen av kapslingar. Företaget 
har under det senaste året försökt att bli duktigare på att arbeta med krav och se till så att det blir ett 
ordenligt överlämnande till nästföljande fas samt att systemet dimensioneras så att konstruktionen 
kan påbörjas. Att tidigt under konstruktionsfasen samarbeta kontinuerligt med inköpsavdelningen 
och produktionsavdelningen är även något som Bombardier nyligen har börjat sträva mot att åstad-
komma.    
 
Nedan visas en schematisk bild som beskriver de olika faserna under produktutvecklingsprocessen 
samt de beslutspunkter som används under denna.           
 

 
Bombardier har nyligen börjat använda sig av en gate-modell, där de olika faserna efterföljs av kon-
struktionsgranskningar och beslutspunkter. Konstruktionsgranskningarna har tidigare utgjort de håll-
punkter som företaget har använt sig av under processen, men för att tydliggöra har processen ut-
vecklats till att även omfatta gater. Då de flesta strävar efter att komma vidare i projektet trots att 
alla problempunkter inte har lösts, möjliggör detta synsätt för ledningen att sätta stopp för projek-
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tets fortgång fram till dess att dessa öppna punkter har lösts. Modellen ovan visar konstruktions-
granskningspunkterna, eller gater specifika för konstruktionen av produkten, samt gater på övergri-
pande projektnivå. Projektgaterna innefattar samtliga funktioners gater, så om en funktion skulle ha 
en gate där kraven inte uppfylls, kommer den övergripande projektgaten även att klassas som icke 
uppfylld och markeras som röd. På den övergripande projektnivån granskas projektet av en obero-
ende kvalitetssamordnare, medans det på funktionsnivå istället sköts av respektive chef. I dagsläget 
finns det checklistor för konstruktionsgranskningarna samt en grov checklista för de olika gaterna. 
Om det skulle finnas några öppna punkter vid dessa tillfällen, värderas dessa utifrån hur allvarliga de 
är. 
 
Nedan följer konstruktionsgranskningarnas, respektive gaternas betydelse: 
 
Konstruktionsgranskningar 

 Start-Up Review (SUR) 

 Conceptual Design Review (CDR) 

 Preliminary Design Review (PDR) 

 Detailed Design Review (DDR) 
 
Gater: 

 Notice To Proceed (NTP) 

 Harmonized Plan Approval (HPA) 

 Conceptual Design Approval (CDA) 

 Preliminary Design Approval (PDA) 

 Detailed Design Approval (DDA) 

 Go/No go (förserie) 

 Go/No go (serie)       
 
Start-up fasen är en planeringsfas som avslutas med en Start-Up Review (SUR) och Harmonized Plan 
Approval (HPA). Vid SUR ska en tidplan och projektplan upprättas samt aktiviteter och krav faststäl-
las. Vid denna konstruktionsgranskning genomförs även en överordnad kravfrysning. Något som nyli-
gen har lagts till i gatemodellen är HPA. Vid denna gate ska alla tidplaner vara harmoniserade, d.v.s. 
projektplanen ska innehålla samtliga funktioner där alla delar hänger ihop. Denna gate lades till och 
påbörjades under sommaren 2009 och tydliggör exempelvis för de olika parterna när ritningar kom-
mer att släppas.  

Efter start-up fasen påbörjas konstruktionsarbetet. Konstruktionsarbetet är uppdelat i två faser: pre-
liminary design och detailed design. När konstruktionsarbetet har kommit så långt som till DDR, ska 
produktkonstruktionen vara klar. För de nyligen uppstartade projekten har även ett samarbete mel-
lan konstruktörerna och representanter från den produktionstekniska avdelningen påbörjats för att 
utvärdera hur detta skulle kunna skapa fördelar under konstruktionsarbetet. Målet med detta ar-
betssätt är att konstruktören och produktionsteknikern ska träffas en gång i veckan för att granska 
konstruktionen utifrån modellerna i datorn. Under dessa tillfällen använder produktionsteknikern sig 
av en operations requirements list, d.v.s. en kravlista som används för att säkerställa att produkten 
uppfyller samtliga krav. Hos Bombardier finns det även en önskan om att utveckla detta samarbets-
sätt till att även omfatta företagets leverantörer. Försök till att involvera leverantörerna under ett 
tidigt skede har genomförts men detta arbetssätt ligger fortfarande i startgroparna. Ansvaret för att 
ta kontakt med leverantörerna och involvera dessa under konstruktionsprocessen ligger på projekt-
ledarna. Under detta samarbete läggs fokus främst på att producerbarheten där konstruktionen 
granskas och leverantörerna ger feedback till företaget.  
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När konstruktionen sedan har färdigställts, påbörjas WPR-fasen. Under denna fas ska förberedelser 
för förserie genomföras och samtliga underlag såsom förbindningstabeller och montageunderlag tas 
fram. I dagsläget finns det ingen fas där montageunderlaget kan tillåtas vara bristfälligt. De krav som 
ställs på underlagen under förserien är att de ska vara helt korrekta. Det finns önskemål om att upp-
rätta en prototypfas, som möjliggör för konstruktionsavdelningen att avlusa konstruktionen och testa 
sig fram till en optimal lösning.  
 

4.3 Projekthantering 
 
Ett nytt projekt startar alltid med att anbudsavdelningen får en order från kund. Anbudsavdelningen 
bestämmer sedan över hur lång tid projektet ska löpa och när den första produkten ska levereras. 
Den assisterande projektledaren (ass. PM) ger här input till anbudsavdelningen i timmar för att hinna 
klart i tid. Om tiden i projektet påverkas av en dialog med kund kan leveransdatumet flyttas fram den 
tid som dialogen tar av projektet. Sker det en ändring på kravhanteringen som kunden vill ha utförd 
kan även projektet kräva mer tid. Bombardier presenterar då hur mycket resurser som ändringen 
kommer att kräva samt hur många fler mantimmar som krävs för att genomföra denna ändring. Kun-
den behöver ibland inte produkten på den avsatta tiden på grund av egna förseningar, då kan Bom-
bardier själva leva på dessa förseningar. Projektledaren tar fram ett förslag på en övergripande pro-
jektplan med hjälp av projektteamet, vartefter tiden från start av design till produktionsstart förde-
las, ut till orderplaneringsavdelningen (PMM) och den tekniska projektledaren. PMM och den teknis-
ka projektledaren kommer sedan med synpunkter och kunskaper gällande denna tidplan och plane-
rar i sin tur in de aktiviteter som behöver genomföras inom respektive område. De kommer överens 
om när konstruktionsavdelningen ska lämna över projektet till produktion.  
 
Kunden till Bombardier i Västerås är Bombardier Passenger, som utgör den division inom Bombardier 
Transportation som monterar det slutgiltiga tåget. Företaget har väldigt höga krav att leverera till 
Passenger på det avsatta datumet, trots att produkten vissa gånger inte är helt komplett för ändamå-
let. Detta höga krav beror på att Passenger behöver produkten för att kunna slutföra sitt arbete med 
den egna produkten, som också har ett leveransdatum gentemot slutkunden. Om produkterna inte 
är kompletta, måste det slutgiltiga arbetet sedan genomföras genom att representanter från Bom-
bardier i Västerås åker till den produktionsanläggning där det färdiga tåget monteras. När produkten 
är levererad till Passenger utförs tester på tåget under några månader. Under dessa månader får 
Bombardier i Västerås tid till att komplettera produkten och utföra nollställningar vid behov, d.v.s. 
rätta till de fel eller problem som finns på produkten. Vissa problem eller fel gällande produkten går 
inte att upptäcka innan produkten sitter inne i tåget och tåget är taget i trafik. Trots att önskan är, att 
den första produkten ska fungera med detsamma, är detta många gånger svårt att uppnå. 
 

4.3.1 Product Design Improvement (PDI) 
PDI är en anpassning av Design For Manufacturing (DFM). PDI fokuserar inte enbart på att skapa en 
så producerbarvänlig produkt som möjligt utan försöker också att skapa fördelar hos övriga funktio-
ner. Genom att exempelvis använda sig av en artikel istället för två underlättar det för avdelningarna 
inköp, eftermarknad, konstruktion, underhåll och service. Det blir dessutom färre artiklar att hantera 
i projekten. PDI involverar flera parter i designprocessen. Det finns ett antal regler för hur PDI-
arbetet ska gå till och har även utvecklats till att sammanfatta regelbundna möten mellan projekt-
teknik och konstruktionsavdelningen under designfasen för att gå igenom hur konstruktionen är 
uppbyggd. 
 
Projektteknik samt mek- och elkonstruktören medverkar under PDI-mötet, men beroende av vad 
som ska diskuteras, kan andra involveras som t.ex. montörer, provare, fixturansvariga och produk-
tionstekniker. Inköpsavdelningen är inte delaktig under dessa möten. De arbetar med att försöka 
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involvera leverantörer för kapslingar under PDI-fasen men hur aktivt PDI-arbetet genomförs är ofta 
personberoende. Det är även beroende av vilken typ av projekt det handlar om och om de har fått 
tillräckligt med resurser tilldelat projektet. 
 

4.3.2 Material 
Material köps ibland i ett tidigt skede då det finns en draft, en preliminär revision. Detta är en chans-
ning som uppstår på grund av långa ledtider från leverantör. Enligt två av intervjupersonerna är detta 
ingen nackdel om det finns en plan och det utförs på ett strukturerat sätt. Enligt en intervjuperson 
krävs det en bra FIFO hantering, samt dokumentering över vad som köps, hur många och när artik-
larna ska användas. Det är bra att logga när artiklarna kommer in till företaget och registrera efter 
datum. Händer det att en beställning har skett på en artikel som inte kommer att passa, går det 
ibland att göra en re-work på produkten för att kunna använda denna artikel. En annan lösning kan 
vara att använda artikeln i en annan produkt. Risken finns dock att artiklarna inte kommer att kunna 
användas och därför måste skrotas. För varje produkt finns ett skrotningskonto. Det finns även skrot-
ningskonton på projektbasis som skapas när projektet ber om det. 

 
Under komponentlistemötena, som är ett samarbete mellan PMM och konstruktionsavdelningen 
används verktyget Supply Chain Analysis Tool (SCAT). Verktyget är en komponentdatabas där det går 
att hämta information om komponentgrupper och ledtider. Därefter tas information från företagets 
interna system för att titta på leveranstidsplaner. Utifrån dessa leveransplaner kan de besluta kring 
när en komponents specifikation måste släppas till projektteknik, för att säkerställa att materialet 
levereras i tid. Därefter lägger inköpsavdelningen en order och skapar ett kontrakt med den tänkta 
leverantören. Konstruktionsavdelningen skapar sedan plocklistor, som skickas vidare till projektteknik 
som bereder dessa genom att lägga in det i företagets interna materialhanteringssystem. När det har 
hanterats kan en tillverkningsorder skapas som kommer ut på plock. 

 

4.3.3 Ansvarsfördelning inom projekten 
Nedan följer en beskrivning av intervjupersonernas ansvarsområden och arbetsuppgifter gällande 
projektet:  
 

 Assisterande projektledare 
Den ass. PM ansvarar för att varje funktion utför sina uppgifter efter den övergripande pro-
jektplanen samt tidplanen. De jobbar direkt mot de tekniska projektledarna och medverkar 
under möten med övriga konstruktörer. De är även involverade i den fas som PMM ska han-
tera och är närvarande under de kommadomöten som hålls. När projektet gått över till pro-
duktion finns det en drivande produktionsledare som driver på vilket medför att ass. PM blir 
mindre aktiv. I serie är ass. PM ännu mindre aktiv, då PMM går in i större utsträckning och 
styr. En skillnad mellan den ass. projektledaren och projektledaren är att den assisterande 
inte har den yttersta kontakten med kund utan snarare styr i projektet. Dock assisterar de 
projektledaren genom att följa med på möten med kund.  
 
Project Improvement Management (PIM) är ett arbete som de ass. PM arbetar med. Detta 
arbete handlar om att hitta förbättringar och spara pengar inom projektet och sker kontinu-
erligt under projektets gång. Gentemot konstruktionsavdelningen handlar detta arbete om 
att stötta konstruktionsavdelningen till att ta fram en så produktionsvänlig produkt som möj-
ligt. 
 
De ass. PM jobbar alltid med kontinuerliga mötesuppföljningar genom open items- listor (ex-
cellistor), där en problemställning finns beskriven över vad som ska göras, när det ska göras 
och hur. Efter avslutat projekt driver ibland projektledaren lessons learn-workshop. Dessa 
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har även förekommit under projektets gång.  Viktig information gällande dessa går att kom-
ma åt i en databas för att dra lärdom inför ett nytt projekt eller ta hjälp av, om ett liknande 
problem uppstår i ett annat projekt.  

 

 Orderplaneringsavdelningen (PMM) 
PMM blir involverade nästan på en gång projektet startar och är involverade till projektets 
slut. PMM stämmer av med projektet och konstruktionsavdelningen, att allt håller tiden. 
Uppstår det förseningar hos konstruktionsavdelningen, tar det tid som egentligen är ägnad 
till förserien. Strax innan förserien påbörjas kallar PMM till förberedande möten. Alla de akti-
viteter som sedan krävs inom operations ansvarar PMM för. De ansvarar för att ta fram den 
nya produkten inför serie, kallar till regelbundna kommandomöten för de involverade funk-
tionerna och ser till att tidplanen efterföljs. Antalet möten som behövs beror på hur ny pro-
dukten är, en ny produkt medför många möten. 
 
När PMM får in en order med ett avsatt datum, använder de sig av dokument 16 (dok 16) för 
att planera in de olika aktiviteterna. Dokumentet omfattar de aktiviteter som ska genomföras 
på respektive produkt under förserien och används som en tidplan, där tider för respektive 
aktivitet planeras. I början av projektet samlar representanter, från de funktioner som är el-
ler kommer att vara involverade, in den information som krävs för att upprätta tidplanen. De 
kommer överens om på vilken produkt, som alla de olika aktiviteterna ska utföras och fast-
ställer så att allt hinns med.  
 
Inför förserie och serieproduktion finns det sedan ytterligare två separata checklistor som 
gås igenom under varje möte för att kontrollera projektets status. Dessa checklistor omfattar 
specifika punkter eller aktiviteter som måste vara genomförda innan produkten kan gå vidare 
till förserie eller serieproduktion. På Go/NoGo-mötena inför förserie och serie går de igenom 
hela checklistan. 

 

 Konstruktionsavdelningen 
Konstruktörerna involveras ganska tidigt i projektet. De får en specifikation över den pre-
standa och de krav som tåget ska uppfylla. Denna del är kritisk på så sätt att om underlagen 
från kund är bristfälliga måste konstruktören lägga ner mycket tid på att specificera vad kun-
den önskar, vilket tar tid från det ordinarie arbetet. Konstruktionsavdelningen håller ibland 
inte tidplanen vilket många gånger beror på detta. Många gånger måste konstruktören till-
sammans med kunden komma överens om kravspecifikationen. En framgångsfaktor för pro-
jekten kan ibland vara att tjuvstarta konstruktionsarbetet. Vid komplexa projekt kan det vara 
fördelaktigt att påbörja arbetet när Bombardier har fått ett preliminärt avtal från kund. 
 
Underlag som behövs från kund för att kunna starta konstruktionsarbetet: 

 
o Vad ska in i produkten? 
o Vilka dimensioner ska användas? 
o Vilka utrymmen finns/behövs? 

 
Huvudmåtten har kunden specificerat för att produkten ska följa tågets profil. När kravspeci-
fikationen är klar börjar konstruktören med att ta fram lämpliga elektronikkomponenter som 
ska byggas in i kapslingen, konstruktörens uppgift är att bestämma vilka komponenter som 
ska ingå och vilka dimensioner dessa ska ha. I uppstartsfasen skriver konstruktören en kom-
ponentlista över allt som behövs till produkten. Inom konstruktionsarbetet arbetar de med 
CAD-programmet pro-engineer, men är på väg att gå över till Katia. De använder sig inte av 
någon typ av simulering, vilket kan bero på den låga takten. 
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 Projekttekniska avdelningen (projektteknik) 
Övergripande ansvar som projekttekniker är att förbereda produkten för serieproduktion 
samt hantera alla ändringar av produkten. De har som uppgift att följa upp montagetimmar, 
tilltänkt produktionskoncept samt att titta på hur många produkter som måste byggas paral-
lellt för att tillgodose kundens krav. Projektteknik förmedlar till konstruktionsavdelningen i 
vilken montagelina produkten ska byggas i. De tittar även på själva konstruktionen och tar 
många gånger lärdom av tidigare projekt. Input till konstruktionsavdelningen förekommer 
även i form av hur produkten ska byggas, att montaget ska vara i tyngdriktningen, minime-
ring av antalet fixturer och att produkten inte ska vara för djup att montera i.  
 
Projektteknik kommer in i projektet mellan PDR- (Preliminary Design Review) och DDR-fasen 
(Detailed Design Review), då de har avstämning med konstruktionsavdelningen varje eller 
varannan vecka. Ambitionen är att komma in ännu tidigare för att korta ner tiden från be-
ställning till leverans. Arbetsfördelningen på projektteknik sker genom att personalen får lik-
nande produkter tilldelade sig, för att kunna ta med sig erfarenheter från tidigare projekt. 
 
Operations requirements list används som uppföljning samt underlag under PDI-
genomgångarna. Denna innehåller ett antal punkter som är värda att diskutera, exempelvis 
angående fixturer eller kabeldragning. Om det är något som fungerat bra läggs det in i listan 
till efterföljande projekt. Detta skulle kunna utföras bättre, men även här handlar det om 
prioritering. 

 

4.4 Förserie 
 
Förserien är en avdelning som startades 2007 där de bygger de första produkterna innan seriepro-
duktion. På avdelningen jobbar ca 30 montörer varav vissa har ett ansvar för en produkt och vissa är 
inlånade från serieproduktion. Den personal som jobbar i förserien och som har eget ansvar, är väl-
digt duktiga på processerna och ifrågasätter produkternas utformning. 

 
Under förserien avlusas produkten, montageinstruktioner skapas, takttider och tider för bland annat 
montage uppmäts och bestäms. För att detta ska uppnås tillverkas ett antal produkter. Avdelningen 
förserien står för resurserna att bygga produkterna. Förserien är ibland även ansvariga för att bygga 
på serieytan där produkterna ska tillverkas. Alla ingående produkter som ska monteras in i tåget går 
första igenom förserien. Antalet produkter som måste tillverkas bestäms utifrån hur ny produkten är, 
samt hur bra förarbete konstruktionsavdelningen har gjort. Är produkten väldigt ny, så måste fler 
produkter tillverkas i förserien. Har förarbetet från konstruktionsavdelningen varit bra behövs det 
däremot inte genomföras så många revideringar för att produkten ska kunna gå vidare in i seriepro-
duktion. Detta bidrar till att färre produkter behöver tillverkas i förserien. Om det däremot uppstår 
problem som gör att de inte hinner med att genomföra det som står i dok16, så kan fler produkter 
behöva tillverkas, för att alla tester och förbättringar ska kunna genomföras innan produkten lämnas 
över till serieproduktion. Då problemet uppstår måste ett beslut först fattas, där de fastställer om 
problemet ska lösas på den specifika produkten, om problemet kan skjutas upp eller om ytterligare 
en produkt måste tillverkas. Detta kräver ibland en omplanering och bestäms av PMM i samråd med 
produktionsledaren i förserien. För att möjliggöra att produkterna kan avlusas, tillverkas dessa se-
kventiellt istället för parallellt. Om produkterna istället skulle tillverkas parallellt, skulle det inte fin-
nas tid till att upptäcka och genomföra viktiga ändringar på produkterna.  
 
Det sker ofta revideringar till konstruktionsavdelningen på produkten på grund av att produkten går 
att sätta ihop på ett bättre sätt i serieproduktionen än det tänkta sättet. Produktionsledaren i förse-
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rien uppmuntrar montörerna till att framföra om vissa monteringssteg är dåligt anpassade för serie-
produktion. Om montörerna i förserien inte tar upp dessa problem, kommer de med största sanno-
likhet tas upp i serieproduktion, där de kommer att ifrågasätta varför förserien inte gjort något åt 
dessa problem. 
 

4.4.1 Modification Request (MR) 
När en ändring på produkten ska genomföras så skapas en MR. Montören rapporterar fel genom att 
skriva ner ändringen på tavlan i den faktiska förserien. Montören kan även i vissa fall flytta kompo-
nenten, fota och dokumentera med en beskrivning över hur det skulle kunna monteras på annat sätt. 
Projektteknik tar sedan upp ändringen till avdelningen och skriver en MR som sedan läggs in i fix-
databasen, en databas där alla MR:ar lagras. För varje MR som skapas ska det finnas en beskrivning 
över vad som ska justeras och varför. I MR:en ska det även stå vad som ska göras med materialet, om 
det ska skrotas eller göras en re-work. I dagsläget förs det statistik över hur många MR:ar som kom-
mer in till konstruktionsavdelningen och hur många som blir godkända. MR:arna kategoriseras däref-
ter utifrån vart felen sitter i produkten. 
 
För att kunna gå vidare till konstruktionsavdelningen, måste MR:arna först godkännas under ett 
möte där ett aktivt beslut tas för om ändringen ska införas eller inte. Under mötet granskas även 
ändringen för att konstatera om det är en ändring som kommer att ske kontinuerligt eller om det 
bara är en åtgärdande ändring. Under dessa möten medverkar mek- och elkonstruktörer, den teknis-
ka projektledaren, den assisterande projektledaren samt representanter från projektteknik och 
PMM. Det finns även en önskan om att ha med de personer som är materialansvariga samt represen-
tanter från kvalitet och inköp. De som är materialansvariga saknas i mångt och mycket, trots att des-
sa personer har en väldigt viktig roll. När MR:en är godkänd kan konstruktionsavdelningen börja ar-
beta med ändringen. Det sker även en prioritering av de godkända MR:na, beroende på huruvida 
ändringarna kräver nollställning eller inte.   
 
När ritningar är ändrade och en specifikation angående det material som berörs av ändringen så ska-
pas en Engineering Release (ER) som släpps till projektteknik. Om det skulle behövas göra en noll-
ställning av produkter som redan är producerade står även det med i ER:en samt hur denna nollställ-
ning ska utföras. Projektteknik gör då som det står i ER:en, moderniserar underlagen och kontaktar 
inköp om ändringen innebär någon förändring på materialet, alternativt att materialet som redan 
finns hemma går att använda eller ändras. ER:en måste sedan släckas av projektteknik när ändringen 
är genomförd. 
 

4.4.2 Visuella förserietavlor 
De förbättringar och åtgärder som behövs genomföras på produkterna antecknas på tavlor som finns 
i den faktiska förserien och följs upp under de dagliga mötena. Den person som har det övergripande 
ansvaret för att dessa punkter följs upp, är antingen en representant från PMM eller den ass. projekt-
ledaren för det specifika projektet, men det är inte alltid uttalat kring vem som har ansvaret. Produk-
tionsledaren på förserien kan många gånger ”flagga” för möten om han anser att det borde ske ofta-
re. Punkterna som dokumenteras på tavlorna kan utgöra början en till en MR, som projektteknik får 
behandla och skicka vidare till konstruktionsavdelningen.  

 

4.4.3 Kommandomöten 
Under projektets gång hålls det kommandomöten som ska omfatta de berörande avdelningarna. 
Kommandomötena ska resultera i en checklista som gås igenom dagligen, varannan dag eller veck-
ovis. Det är viktigt att planera för vilka steg som ska utföras på varje produkt. Vad som ska göras, i 
vilken ordning och med vilka inblandade följs upp manuellt under kommandomötena. Det tas även 
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beslut för om något måste planeras om eller prioriteras. I förserien sker kommandomöten regelbun-
det och daglig styrning så ofta det behövs. PMM eller den ass. PM ska anordna möten och se till att 
alla involverade personer blir kallade till dessa kommandomöten. Under dessa möten är det viktigt 
att alla medverkar och att det finns drivande personer för att möjliggöra ett effektivt beslutsfattande 
och en effektiv spridning av information. För att skapa en ansvarskänsla hos de medverkande kan det 
därför vara fördelaktigt att involvera dessa i ett tidigt skede av projektet.   
 

4.4.4  Ansvarsfördelning förserien 
Följande kapitel beskriver intervjupersonernas ansvar gällande företagets förserie.   
 

 Orderplaneringsavdelningen (PMM) 
PMM:s roll är att se till att produkterna blir redo för serieproduktion, att produktionsproces-
serna blir klara för att få in produkten. Konstruktionsavdelningens uppgift är att se till att 
produkten blir stabil med en stabil design. PMM måste facilitera utbytet mellan konstruk-
tionsavdelningen och produktion. De arbetar som en brygga mot konstruktionsavdelningen 
och hjälper till så att de och den projekttekniska avdelningen kommer till tals. PMM har vida-
re ansvaret att se till att alla aktiviteter inom produktion slutförs genom att kalla till kom-
mandomöten. PMM ska vara projektledare för de operationsaktiviteter som krävs.  

 
PMM skriver ner vad som står på tavlan vid den faktiska förserien. Problematiken är att det i 
början av projektet kan vara svårhanterligt då det är så många punkter som måste hanteras. 
Det är svårt att överblicka vilket medför att ansvarig på varje enskild funktion måste ta hand 
om punkter som tillhör den enskilda funktionen. PMM får då följa upp hur det går på varje 
rubriknivå. 

 

 Konstruktionsavdelningen 
När förserien påbörjas så sitter konstruktörerna i en kupa alldeles intill den faktiska förserien. 
Enligt rekommendation ska konstruktörerna sitta i kupan under hela förseriearbetet, men i 
de flesta fallen brukar detta inte ske. Anledningen till detta är främst beroende av att kon-
struktörerna belastas med ytterligare arbete som inte hör till deras ordinarie arbete, då det 
egna konstruktionsarbetet avtar. Trots detta anser många att konstruktörerna sitter i kupan 
under en för kort period. De ändringar som genomförs då konstruktörerna inte medverkar 
under förserien, tar mycket längre tid att åtgärda och det uppstår ofta långa väntetider innan 
ändringen når den ansvarige konstruktören.  

 

 Projekttekniska avdelningen (projektteknik) 
Projektteknik ansvarar för att beställa material för att montörerna ska kunna jobba med pro-
dukten när den går in i förserien. De ändringar på produkterna som krävs under förseriearbe-
tet fångar projektteknik upp för att administrera och sedan implementera. 

 

 Produktionstekniska avdelningen (produktionsteknik) 
Produktionstekniks ansvar gentemot projektet i förserien är att tillhandahålla ritningar, se till 
att det finns korrekta montageunderlag, samt att informera när montageinstruktioner måste 
upprättas. I början handlar det även mycket om att ta fram verktyg och materialfasader, 
samt design av vad som ska finnas i materialfasaden ute i montaget.  
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4.5 Serieproduktion 
 
Under förseriearbetet släcks punkter med hjälp av Go/Nogo-checklistan vartefter de aktiviteter som 
behöver genomföras, har utförts. Innan överlämning till serieproduktion gås denna checklista igenom 
under ett go/nogo-möte där produktionsledaren för den mottagande linan beslutar om produkten är 
redo för att gå vidare till serieproduktion. När produkten sedan gått in i serieproduktion kan det till-
komma ytterligare revideringar på grund av att seriemontörerna anser att produkten har problem, 
trots att förseriemontörerna inte anser det som ett problem. Vid nya produkter kan detta bero på 
osäkerhet hos seriemontörer angående exempelvis underlag från förserien. För att förenkla över-
lämningen mellan förserie och serie, brukar montörer från serieproduktion arbeta med produkten i 
förserien under en tid, innan produkten går vidare till serieproduktion.  
 

4.5.1 Ansvarsfördelning serieproduktion 
 

 Produktionsteknik 
Det verkliga jobbet för en produktionstekniker kommer först i serieproduktion. Det finns all-
tid en produktionstekniker per produktionslina. I serie, till skillnad mot förserie, arbetar pro-
duktionsteknikern mer med att mäta tider, räkna på takter och finjustera materialfasaden. 
Dessa ständiga förbättringar förekommer inte på samma sätt under förserien. Produktions-
teknik loggar problem och stopp i serie för att hela tiden kunna jobba med ständiga förbätt-
ringar. 

 

 Projektteknik 
Under serie jobbar företaget med ständiga förbättringar som kan förbättra konstruktionen 
på produkten för att få ett effektivare produktionsarbete. Här använder montörerna sig av 
en ändringsbegäransblankett där de kan fylla i de ändringar som de anser kan förbättra pro-
dukten för att få en effektivare produktion. Projektteknik gör sedan en gallring av dessa änd-
ringar och samlar på sig information för att kunna motivera ändringen. Motiveringen handlar 
många gånger om hur mycket pengar det går att spara på att göra en specifik ändring. Det 
finns ett verktyg som används för att undersöka hur mycket pengar företaget skulle kunna 
spara på att utföra en ändring eller förbättring. Detta verktyg fungerar som ett beslutsunder-
lag och används för att motivera ändringar. Verktyget omfattar montagetimmar, konstruk-
tionstimmar och materialkostnader för att sedan kunna se om ändringen innebär en vinst el-
ler förlust. 

 

4.6 Identifierade problem och interna förändringsförslag  
 
Problemen i detta avsnitt har sammanställts i olika kategorier, där interna förändringsförslag från 
intervjupersonerna även beskrivs. Avsnittet avslutas med ett Ishikawadiagram (orsak-verkan dia-
gram) som grafiskt presenterar problemen och beroendeförhållanden mellan de olika problemen. 

 
Bristande kontroll av inkommande material – bristande leverantörsuppföljning 

Ett av de problem som har kunnat identifieras under förserien är de förseningar av material som 
uppstår under processens gång. Detta är främst beroende av två faktorer; långa leveranstider från 
leverantör samt sena konstruktionsrevideringar som kräver att nya artiklar och komponenter köps in. 
Leveranstider från leverantör kan många gånger vara väldigt omfattande och kan ibland överskrida 
den tidplan som är uppsatt för förserien. Beroende av vad det är för typ av material kan det uppstå 
materialbrister i förserien då den första produkten ska tillverkas. Mindre komponenter såsom skenor 
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och plåtar kan många gånger bli bristande under förserien, men även större komponenter där det 
finns en begränsning för hur många som kan beställas åt gången kan brista.   
 
Bortsett från de orsaker som ligger till grund för de förseningar som uppstår, saknar även Bombardier 
ett strukturerat sätt för att följa upp hur pass väl leverantörerna levererar enligt plan. De har på se-
nare tid börjat använda sig av On-Time-Delivery (OTD) mätningar för att kunna undersöka leverans-
säkerhet, men trots detta följs inte förseningarna upp så bra som det skulle kunna göras. I dagsläget 
upprättar respektive inköpare listor över kommande leveranser och förseningar. Detta sker inte dag-
ligen, vilket resulterar i att materialbrister upptäcks väldigt sent.   

 
Avvikelser av projektplan dokumenteras inte 

I dagsläget finns det ingen dokumentation över hur mycket respektive aktivitet avviker från projekt-
plan. Dokumentering över hur stora förseningar det är som uppstår under processens gång och vad 
det är som orsakar dessa saknas. Mätningar över hur pass väl projektplanen hålls och uppföljning av 
denna skulle behöva genomföras. I och med det kan orsakerna för avvikelserna från tidplanen identi-
fieras.   
 

Avsaknad av kontinuerlig lessons learn-workshop 

Varje projekt, ska enligt rutin, efterföljas av en lessons learn-workshop men huruvida detta efterföljs 
är många gånger beroende av den tid som finns tillgänglig och de personer som har ansvarat för pro-
jektet. Tanken med lessons learn är att genomföra en projektuppföljning och på så vis ta lärdom av 
det som skett under projektet. Problem och erfarenheter dokumenteras under workshopen och lag-
ras av projektledaren i en databas. Med hjälp av databasen blir information och erfarenheter kring 
tidigare projekt spårbara. Jämförelser mellan de olika projekten och produkterna samt erfarenhets-
återgivning gällande dessa saknas dock trots detta. Anledningar till att lessons learn inte alltid 
genomförs, är främst p.g.a. att:  
 

 problem som uppstår under projektets gång och som skulle kunna fungera som underlag för 
lessons learn, många gånger inte dokumenteras. Detta beror främst på att det saknas rutiner 
för hur problem och annan information kring projekten ska dokumenteras. 

 det inte finns tid för att genomföra lessons learn-workshop. Många gånger riktas fokus istäl-
let till den fortsatta serieproduktionen, snarare än uppföljning, när projektet går mot sitt slut. 
Uppföljning av projekten och erfarenhetsåtergivning prioriteras inte. 

Problem som uppstår under projektet borde loggas, detta för att kunna utföra en uppföljning efter 
avslutat projekt. Det är viktigt att följa upp problem, identifiera förbättringar och undersöka om krav 
eller processer behöver formuleras om. Trots att det i vissa fall har förekommit lessons learn-
workshops under projektets gång, finns det önskan om att implementera rutiner för att genomföra 
lessons learn-workshop efter avslutad förserie, för att möjliggöra kunskapsåtergivning. Önskemål 
finns även att det bör finnas en kunskapsbank för alla de fel som uppstår under förseriearbetet. Den-
na kunskapsbank skulle underlätta för en uppföljning efter förseriearbetet. Under förseriearbetet 
borde då orsaker till problem och stopp loggas. 
 
Svårighet att spåra information om MR och dess status 
Trots att det finns tydliga rutiner för hur ändringsprocessen ska hanteras, är det svårt att spåra hur 
mycket MR-underlag som har skapats och vad som har skickats vidare till konstruktionsavdelningen. 
Även status och information gällande MR, som montörerna har begärt, är svåra att följa upp och ofta 
är montörerna omedvetna om vad som sker med de ändringar som de har efterfrågat. De gånger 
montörerna muntligt meddelar konstruktionsavdelningen om nödvändiga ändringar finns det dess-
utom en risk att dessa glöms bort när konstruktören väl kommer tillbaka till sin arbetsplats. Hur änd-
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ringarna bör dokumenteras och hur det går att öka spårbarheten hos dessa är en viktig fråga att stäl-
la sig. I dagsläget förläggs punkter och uppföljningen av dessa är många gånger bristfällig och per-
sonberoende.  
 

Standardiserade informationsflöden och informationshantering saknas 

Rutiner och processer för hur förserien bör styras finns endast tillgängliga i delar. Med detta menas 
att de underlag som används endast delvis fungerar som rutiner. De rutiner och verktyg som används 
under förseriearbetet är, som beskrivet tidigare, Dokument 16, Go/No go-checklistor samt de tavlor 
som är placerade nere i förserieytan. Hur dessa ska användas är det däremot inte tydligt uttalat 
kring.    

 
 Dokument 16 

Dokument 16 ska användas av involverade parter och är även tänkt att fungera som ett un-
derlag för att möjliggöra styrning av processen. Trots detta används inte dokument 16 i den 
utsträckning som det från början är tänkt. För de punkter som finns dokumenterade i doku-
ment 16, saknas en tydlig definition över vad dessa innebär. Verktyget och de punkter som 
ingår borde vara mer detaljerat beskrivet, där respektive punkt kan benas ut för att se vad 
som behöver genomföras för att uppfylla den specifika punkten eller aktiviteten. I och med 
att detta saknas, blir det även svårt att fördela ansvar för de punkter som måste uppfyllas. 
Det är tydligt på övergripande rubriknivå för vem som har ansvaret, men på detaljnivå blir 
det desto mer svårhanterligt. Om ett projekt dessutom har många öppna punkter blir det be-
svärligt för den person som har ansvar att hantera dessa. Det skulle därför vara önskvärt att 
då istället använda sig av en gemensam open-issues logg för att underlätta administrationen 
av de öppna punkterna. Open-issues loggen skulle förslagsvis kunna samla de problem och 
de aktiviteter som kvarstår, samt vilka som ansvarar för dessa elektroniskt för att möjliggöra 
att samtliga parter har åtkomst till denna. Alla involverade parter i projektet skulle då kunna 
vara uppdaterade i realtid. 
 

    

 Förserietavlor 
Hur punkterna bör dokumenteras på tavlorna är inte tydligt uttalat och dessa hanteras 
många gånger olika, beroende av de personer som ingår i de olika projekten. Tavlorna är ett 
bra medel för att lyfta fram problem men nackdelen är dock att informationen måste dupli-
ceras för att kunna föras vidare till de ansvariga parterna. I dagsläget dokumenterar PMM 
ner de punkter som diskuteras under daglig styrning och som tas upp på tavlan. Detta kan 
många gånger vara svårhanterligt i början av ett projekt då det ofta kan vara många punkter 
som måste hanteras eller åtgärdas. För att uppnå en så snabb och effektiv problemlösnings-
process som möjligt är det därför viktigt att det finns tydliga riktlinjer för hur problem och in-
formation, gällande förserien, bör loggas och spridas vidare till de personer som är ansvariga. 
Ett alternativ skulle, i anknytning till open-issues loggen, kunna vara att dokumentera ner 
lognumret för punkten på tavlan, så att det är lätt att spåra informationen kring denna. Tav-
lorna borde även standardiseras så att alla involverade parter arbetar med dessa på ett lik-
nande sätt.  

 

Underlag över vad som ska genomföras under förseriearbetet är inte offentligt utgett  

Trots att dokument 16 ska användas av involverade parter är montörerna i förserien, som tillverkar 
produkterna, omedvetna om dess existens. Om ett specifikt problem eller en specifik punkt upp-
kommer som är anknutet till beredningen, behöver de ha tillgång till dokument 16. Detsamma gäller 
för montörerna. Trots detta är de personer som är involverade i projektet omedvetna kring vad som 
förväntas eller vad som måste genomföras och när det bör genomföras.   
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Dokument 16 är skapat i MS Project, ett planeringsverktyg som många inom verksamheten inte är 
bekväma med. Det vore därför fördelaktigt att förenkla verktyget samt tillägna tid till att genomföra 
utbildning kring verktyget samt hur det bör styras och hanteras. Punkterna och vad de innebär bör 
även diskuteras under exempelvis en workshop för att konkret definiera vad som måste uppfyllas på 
respektive punkt. Dokument 16 bör utnyttjas i ytterligare utsträckning och vidareutvecklas till att 
omfatta mer detaljerade punkter. Detta för att möjliggöra att alla som är involverade vet vad som ska 
genomföras eller vad som förväntas. Dokumentet bör även ges ut officiellt i företagets interna data-
bas så att alla är medvetna kring vilka rutiner de ska arbeta efter. Om förväntningarna inte är tydligt 
specificerade från början uppstår kompetensbrister hos personalen.   

 
En anledning till att dokument 16 inte används kan vara för att den anses vara administrativt tung. 
När förseningar och ändringar uppstår under projektet blir det problematiskt att följa den tidplan och 
de aktiviteter som är upprättade enligt dokument 16. Att använda sig av en checklista med uppsatta 
tider för aktiviteterna är en bra ambition, men det är svårt att genomföra från punkt till pricka. Detta 
beror till största del på de leveranskrav som finns uppsatta, vilka resulterar i att det blir svårt att 
genomföra samtliga aktiviteter som är planerade för respektive produkt. 

 
Finns inget standardiserat sätt för hur problempunkter ska dokumenteras och lagras 
Dokumentering av problem under förserien är i dagsläget ett problem. Tillgänglig visuell information 
över problem som påträffas hos en produkt under förserien är inte alltid ett faktum. Överföring av 
probleminformation sker i vissa fall muntligt från montören där förtroende för att problemet blir löst 
läggs på den mottagande parten. Detta skapar däremot svårigheter vid uppföljning kring huruvida 
problemet har lösts eller inte. För att möjliggöra detta är det därför viktigt att dokumentera proble-
met, vem det är som är ansvarig för att lösa problemet och när det ska vara löst. I och med att pro-
blemen loggas, är det möjligt att återgå till ett specifikt problem, för att kontrollera vilka beslut som 
tidigare har tagits.   

 
Som tidigare nämnt finns det inget strukturerat sätt för hur spridning av information, anknuten till 
förserien, bör hanteras. Punkter dokumenteras tillfälligt ner på tavlorna, men ingen permanent lag-
ring av information gällande problem används. Punkter loggas men uppkommer sedan i ett senare 
skede p.g.a. det finns osäkerheter kring huruvida problemet har åtgärdats eller inte. För att undvika 
detta är det viktigt att dokumentera flödet och använda sig av ett strukturerat sätt för att lagra in-
formation. För att undvika att problem uppkommer i serieproduktion är det viktigt att följa upp de 
problem som förekommer i förserien. De problem som däremot dokumenteras är endast relaterade 
till produkten d.v.s. problem som ligger till grund för en MR. Tidigare har konstruktionsändringar, 
som efterfrågats av montörer, hanterats på olika sätt beroende av vilket projekt de tillhör. Det är 
först nu som de har tilldelats ett standardiserat ändringsdokument för hur de ska dokumentera ner 
de ändringar som uppstår under förserien.  Om montören istället utför ändringar gällande produkten 
innan en godkänd ritningsändring har levererats, är det svårt att spåra till vilken produkt ändringarna 
har genomförts. I förserien finns det inga rutiner för hur montörerna bör hantera detta, men revide-
ringar som genomförs är väldigt viktiga att kunna spåra då dessa många gånger kan påverka närlig-
gande komponenter. Utbytet av komponenterna, ska enligt rutin, ske synkat under ledning av bered-
ningen vartefter montörerna sedan verifierar att komponenterna passar. Detta sker inte alltid vilket, 
som beskrivet ovan, försvårar spårningen av revisioner.  
 
Liknande problem uppstår projekten emellan – uppfinner hjulet flera gånger 
Problem som har förekommit i tidigare projekt uppkommer många gånger i efterföljande projekt. 
Det sker ingen kommunikation på i princip samma produkt mellan de olika projekten vilket resulterar 
i att liknande problem löses på olika håll om och om igen. Det finns med andra ord, en tendens att 
uppfinna hjulet fler gånger p.g.a. bristande jämförelse mellan projekten och tidigare uppföljning av 
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erfarenheter. Informationsinsamling gällande produkter och projekt för att möjliggöra jämförelser 
och erfarenhetsåtergivning mellan dessa genomförs inte på ett strukturerat sätt. En lösning för att 
motverka att liknande problem uppkommer skulle kunna vara att avsluta förserien med en lessons 
learn-workshop.  
  

Bristande tvärfunktionellt arbete (projekt, funktioner och produkter) 
Daglig styrning och kommandomöten är medel för att främja det tvärfunktionella arbetet mellan 
verksamhetens funktioner inom projekten. Parter som är involverade i projektet träffas kontinuerligt 
för att diskutera problem och ta fram lösningar för hur projektet bör fortlöpa. Dålig uppslutning och 
styrning under mötena förhindrar dock att problem kan lösas på ett snabbt och effektivt sätt. Otill-
räcklig dokumentering av diverse problem som uppstår under projektet försämrar dessutom de möj-
ligheter som finns för att följa upp projekten. Detta, i samband med den tidsbrist som råder, bidrar 
till att jämförelser mellan projekten inte prioriteras. Fokus riktas istället mot serieproduktion eller de 
nya projekten som startas upp. Nackdelen med att arbeta projektbaserat är att fokus många gånger 
riktas mot det egna projektet. Önskemål finns att det borde finnas ett tvärfunktionellt arbete mellan 
projekten och produkterna för att kunna dra lärdom av tidigare misstag.  

 
Under de PDI-genomgångar, som tidigare har beskrivits i rapporten, sker diskussioner gällande pro-
duktens utformande. PDI-genomgångarna syftar till att utforma produkten utifrån ett bredare per-
spektiv än DFM, men involverar inte nödvändigtvis fler parter från fler divisioner. Om det finns ett 
behov bjuds representanter in från respektive funktion, men dessa ingår normalt inte i mötesgrup-
pen. Involvering av produktionstekniker under PDI-genomgångarna sker under ett relativt sent skede 
då konceptet redan har fastställts och det är svårt att påverka produkten. Under uppstartsfasen är 
det tänkt att en plan ska upprättas för när produktionsteknikerna ska involveras under konstruk-
tionsprocessen. Detta är däremot svårt att planera eftersom det är svårt att fastställa när det faktiskt 
finns något att granska.  

 
Dålig uppslutning och styrning under mötena 
Under projektets gång sker daglig styrning under förserien samt kontinuerliga kommandomöten, 
som tidigare nämnts. Vem som ansvarar för och styr dessa möten är det däremot inte alltid uttalat 
kring vilket resulterar i att mötena inte hålls i den utsträckning som det krävs för att följa upp de pro-
blem som identifierats. Ansvaret brukar oftast fördelas på antingen den assisterande projektledaren 
eller PMM, men den initiala otydligheten över detta får oftast följden att tydlig styrning under möte-
na saknas och närvaron under mötena varierar. I dagsläget finns det däremot ett förslag på en rutin 
som säger att det är den assisterande projektledaren ska ha huvudansvaret för dessa kommandomö-
ten. Personer som då ska medverka är den tekniska projektledaren, samt representanter från inköp 
och PMM. Ett annat förslag är att det borde vara olika personer som driver kommandomötena bero-
ende på i vilken fas projektet befinner sig. I projektstarten borde den tekniska projektledaren ansvara 
för mötena då det är mycket konstruktionsproblem på produkten. Då produkten har blivit stabil bor-
de PMM ta över ansvaret för mötena.   
 
Mötena vid förserietavlorna, även kallade daglig styrning, skulle kunna effektiviseras. Daglig styrning 
är tänkt att fungera som ett beslutsforum men fungerar i dagsläget mer som ett diskussionsforum, 
där samma problem behandlas gång på gång under samtliga mötestillfällen. Detta leder många 
gånger till att mötena tar längre tid än vad de behöver göra. Under den dagliga styrningen är det 
tänkt att punkter ska behandlas, ansvar fördelas och deadline för att lösa punkterna bestämmas. Det 
finns ett önskemål om att punkterna borde delas upp övergripande punkter med underpunkter. Den 
ansvarige personen för mötena får då ansvara för den övergripande punkten och underpunkterna 
fördelas ut på representanterna från de olika funktionerna. 
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Aktiviteter skjuts framåt i tiden 

Detta problem är främst beroende av två faktorer; de kundkrav som ställs på projektet att leverera 
samt att deadlines inte uppfylls. Dessa faktorer påverkar i vilken utsträckning de uppsatta planerna 
kan fullföljas och är ofta orsaken till att förserien och dess effektivitet blir begränsad.  
 
Som tidigare nämnt, används checklistor för att beskriva de aktiviteter som bör genomföras på re-
spektive produkt under förserien. På grund av de ovan nämnda faktorerna blir dessa aktiviteter emel-
lertid svåra att uppfylla då oförutsedda ändringar eller förseningar uppkommer. Arbetet tvingas då 
fortsätta och aktiviteter, som är planerade, skjuts framåt i tiden till efterföljande produkt. Som en 
följd av detta kan det förekomma att produkter, som inte uppfyller de krav eller inte har genomgått 
alla tester som krävs, levereras till Passenger. Om problem sedan skulle inträffa under tillverkning av 
de efterföljande produkterna behöver nollställning av de levererade produkterna genomföras. Detta 
genererar stora kostnader för företaget och försenar troligen processen över det hela. Minimikrav för 
huruvida produkterna kan levereras till Passenger eller inte, finns i dagsläget inte. Produkterna ge-
nomgår funktionstest innan de levereras till Passenger och så länge de fungerar rent funktionellt så 
finns det inga hinder. För att sedan undvika att produktrelaterade problem följer med i serieproduk-
tion tillverkas oftast fler produkter under förserien för att verifiera att de uppfyller samtliga krav och 
testspecifikationer. Önskvärt är att ha ett uppehåll mellan de olika produkterna som tillverkas i förse-
rien. Detta skulle bidra till att det finns tid till att korrigera de problem, som identifierats på den spe-
cifika produkten, samt att problemen inte följer med till nästa produkt. Det skulle även vara fördelak-
tigt om nästa produkt inte fick påbörjas förrän problemen, på föregående produkt, har åtgärdats.   
 
Den andra faktorn som orsakar att aktiviteter skjuts framåt i tiden, är att deadlines för att lösa pro-
blem många gånger inte hålls. Om det uppstår förseningar som påverkar den deadline som är upp-
satt, meddelas detta oftast på det specifika datumet under daglig styrning. För att motverka detta 
kan en lösning vara att istället ”flagga” för förseningar i tid och samtidigt informera projektledaren, 
eller liknande, om ett nytt datum och en tidplan för hur det ska uppfyllas. Detta saknas, då det idag 
brister i förståelsen för varandras situation och de konsekvenser som uppstår till följd av en förse-
ning. Ett initialt fokus för att lösa problem i ett tidigt skede saknas i dagsläget, vilket skapar stora 
omställningar och kostnader längre fram i processen.       
 

Konstruktörerna sitter inte nere i kupan under hela förserien 
Då konstruktörerna befinner sig i kupan under den period då produkten befinner sig i förserie, kan 
MR förfrågningar godkännas direkt. På så vis kan den formella och ofta tidskrävande ändringsproces-
sen undvikas. Konstruktörerna kan fysiskt se produkterna och avgöra om ritningsunderlag måste 
omarbetas eller inte. Att konstruktörerna befinner sig i kupan under hela denna period är däremot 
inte en självklarhet alla gånger och varierar beroende av projekt. Anledningar till detta är bland annat 
att konstruktörerna belastas med arbetsuppgifter som inte ingår i deras ordinarie ansvarsområde, 
samt att det kan finnas ett behov hos dem att få support från sina kolleger på huvudkontoret.  Enligt 
överrenskommelse ska konstruktörerna däremot befinna sig nere i förserien så länge produkten till-
verkas där, trots detta finns det olika uppfattningar över när konstruktörernas ansvar upphör. För de 
gånger då konstruktörerna inte befinner sig i förserieytan, tar det tid för dem att åka ner till fabriken 
för att fysiskt granska problemet.  

 

Avsaknad prototyparbete 

Produkter som tillverkas i förserien håller ofta prototypstandard snarare än förseriestandard. Förse-
rien anses vara ett förlängt konstruktionsarbete där produkterna, som ofta kräver mycket omarbet-
ning, stannar kvar länge. Trots att förserien är avsedd för att avlusa produkten och problem relatera-
de till den, håller underlagen generellt inte den kvalitet som krävs för att produkten ska uppfylla rätt 
standard för att befinna sig i förserieytan. I dagsläget saknar Bombardier en fas där montageunderla-
gen tillåts vara ofullständiga. Önskemål finns idag om att det ska finnas en fas som möjliggör för kon-
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struktörerna att testa sig fram. Anledningen till att företaget inte använder sig av en prototypfas är 
beroende av flertalet faktorer, varav tidsbrist f är en faktor. Företaget har inte möjligheten till att 
lägga ner tid på ytterligare en fas, utan pressar istället projektet framåt för att säkerställa att produk-
ten levereras i rätt tid till kund.      
 

En annan faktor som diskuterats tidigare är avsaknaden av tvärfunktionalitet i de tidiga faserna under 
produktutvecklingsprocessen. En möjlighet för att avhjälpa detta, skulle kunna vara att sälja in mer 
standardiserade produkter, men eftersom företagets konkurrensfördel ligger i dess flexibilitet och 
möjlighet till att snabbt leverera, kan det vara mer fördelaktigt att planera in en prototyp i ett tidiga-
re skede. Denna prototyp skulle inte behöva uppfylla dem krav och den funktionalitet som leverera-
de produkter normalt behöver göra. Prototypen skulle underlätta för Passenger i deras produktut-
vecklingsprocess och möjliggöra för dem att erbjuda synpunkter och förslag till förbättringar gällande 
produkten. Utifrån den feedback som ges från Passenger kan efterföljande produkter avlusas mer 
effektivt och en högre produktstandard kan uppnås. När prototypen levereras i ett tidigt skede finns 
det utrymme för att samla in synpunkter och avlusa de produktrelaterade problemen som finns hos 
de produkter som tillverkas i förserien. Detta skulle kunna resultera i att produkterna får en bättre 
funktionalitet, samt att inga revideringar behöver genomföras innan produkterna kan användas i 
trafik. Denna prototyp skulle innebära en högre kostnad för stunden men skulle löna sig i det långa 
loppet, då antalet nollställningar skulle kunna minimeras.   

 

Löpande kundkrav 

Det största problemet är egentligen inte de löpande kundkraven, utan snarare svårigheten av att 
frysa kravbilden från kund och färdigställa systemdimensioneringen. Trots detta måste arbetet på-
börjas för att hinna med deadline, vilket resulterar i en iterativ process där saker och ting ändras 
allteftersom konstruktionsfasen fortlöper. Då Bombardier strävar efter att planera i princip alla akti-
viteter parallellt, uppstår svårigheter då de förändrade kraven uppkommer. Dessa genererar mycket 
omarbetning och koordinering av aktiviteter blir därför svårt att hantera.  
 
I dagsläget saknas det en gräns för i vilket skede, krav på produktändringar inte längre kan accepte-
ras. Konstruktionsavdelningen har uttryckt en önskan om att införskaffa detta, men eftersom företa-
get arbetar med ständiga förbättringar är det svårt att motivera detta. Utförda förbättringar på pro-
dukten kan skapa fördelar för företaget, vilket medför att de ogärna stänger produkterna för änd-
ringar. Ett förslag skulle då istället kunna vara att istället klassa produkten som färdigkonstruerad för 
serieproduktion, varpå produkten då träder in i en annan fas även hos konstruktionsavdelningen där 
ett team ansvarar för att utföra produktförbättringar.  

 
Nedbrytning av krav är initialt den orsak som väldigt ofta skapar tidsbrister hos projekten. Konstruk-
tören erhåller en övergripande kravspecifikation från kund och mycket tid måste sedan ägnas åt att 
först bryta ner kraven. Kommunikationen mellan divisionerna PPC och Passenger är i dagsläget brist-
fällig, vilket främst är beroende av att de befinner sig i olika skeden under produktutvecklingsproces-
sen. Förseningar hos Passenger gällande produktionen meddelas även sällan till Bombardier. Det kan 
därför i framtiden vara gynnsamt att involvera både externa och interna kunder under produktut-
vecklingsprocessen för att göra denna mer hanterbart. På så vis skapas ett bättre förtroende mellan 
de olika parterna.  

 

Bristande samarbete med leverantörer under ett tidigt skede 

Leveranser från leverantörer tas många gånger för givet. För att undvika detta borde samarbetet 
mellan Bombardier och leverantörerna bli bättre. En dialog med leverantörerna skulle underlätta för 
konstruktörerna i deras konstruktionsarbete. Ytterligare ett alternativ för att främja samarbetet skul-
le kunna vara att låta leverantörerna tillverka ett provexemplar av komponenten som sedan kon-
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struktörer från Bombardier granskar på plats hos leverantören för att se så att den är ritningsenligt 
tillverkad.  
 
Numera försöker företaget att involvera leverantörer för kapslingar i PDI-fasen genom JDDP. Detta 
skulle kunna genomföras i större utsträckning, men pga. den tidsbrist som råder tvingas de prioritera 
annat. Bombardier borde bli bättre på att involvera sina leverantörer redan under konstruktionsfa-
sen, så att både det och leverantörerna är införstådda med de krav som ställs på produkterna, samt 
om dem faktiskt går att uppfylla. Det är viktigt att ha i åtanke att även leverantörerna arbetar efter 
leveransplaner och därför inte kan genomföra stora antal revideringar på komponenterna. Produkter 
som blir svåra att producera är ofta lätta att konstruera. Det är därför viktigt att avsätta tid för att 
involvera leverantörer och diskutera i vilken miljö produkterna ska användas.    
 

Bristande DFM-arbete 

Som nämnt tidigare, blir projektteknik involverade mellan faserna PDR och DDR där de tillsammans 
med konstruktörerna granskar konstruktionen. Problem som kan identifieras i dagsläget gällande 
detta, är att projektteknik blir involverade för sent. Ambitionen är att komma in ännu tidigare, redan 
vid Notice To Proceed (NTP), eftersom konceptet bestäms redan under konceptfasen. Tidig involve-
ring av projektteknik möjliggör att input kan överlämnas i ett tidigare skede, kring hur produkten bör 
konstrueras. Detta minimerar i sin tur antalet konstruktionsändringar allteftersom projekten fortlö-
per. Konstruktörerna kan många gånger vara fokuserade på kostnader och kundkrav gällande kon-
struktionslösningar, snarare än att skapa en så producerbarvänlig produkt som möjligt. På grund av 
detta skulle det därför vara fördelaktigt att involvera produktion i ett tidigare skede.  

 
Projektteknik medverkar under PDI-genomgångar, där fokus inte endast ligger på att utforma en så 
producerbarvänlig produkt som möjligt, utan en produkt som skapar fördelar även hos övriga funk-
tioner. Dessa genomgångar omfattar däremot inte nödvändigtvis representanter från samtliga funk-
tioner.   

 
Bristande uppföljning av MR 
Ändringar som uppstår under förserien hanteras, som diskuterat tidigare, via upprättande av MR. 
Dessa lagras i fix-databasen, men ingen uppföljning över MR och dess orsak genomförs i dagsläget. 
Statistik över hur många MR som upprättas och blir godkända utförs men orsaken till att problemet 
från första början uppstod följs inte upp. Det blir därför svårt att uppnå någon typ av erfarenhets-
återgivning.        

 
Prioritering av MR saknas. Ledtider för material bortses. 

När MR har godkänts sker en prioritering mellan dessa. Detta omfattas oftast av att en prioritering 
gällande huruvida nollställning måste genomföras som ett resultat av ändringen eller inte, snarare än 
att de prioriteras utifrån den betydelse ändringen får. Datum för när ER ska släppas finns uppsatta, 
men få har respekt för dem. Den bristande prioriteringen gällande MR, leder till att konstruktionsav-
delningen många gånger sätter egna deadlines för när dessa ska släppas. Om ändringarna istället 
kunde motiveras på ett bättre sätt och mer kompletta underlag presenteras skulle konstruktörernas 
arbete underlättas avsevärt. Det är viktigt att gallra mer under ändringsprocessen, och avlägsna de 
ändringar som det redan har utförts en begäran på. En tydligare prioritering på projektnivå för att 
genomföra vissa ändringar borde även finnas. Även ett samarbete med materialansvarig kan under-
lätta prioriteringen mellan MR. En materialansvarig som är väl insatt i projektet och som kan se de 
konsekvenser ändringarna kan få utifrån ett materialperspektiv. Det finns även önskemål om att det 
borde ske en prioritering borde ske av de MR som ska vara utförda inom en viss tid. 
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Lång responstid vid konstruktionsförändringar 
Vid konstruktionsförändringar sätter ofta konstruktionsavdelningen, som nämnt ovan, egna dead-
lines för MR och ER. Dessa deadlines sätts många gånger långt fram i tiden och eftersom förståelse 
för hur lång tid ändringsprocessen kan ta, är det många gånger svårt att ställa krav på konstruktörer-
na att leverera i ett tidigare skede. De förseningar som uppstår från konstruktionsavdelningen orsa-
kas ofta av den otydliga kravbild som kunden levererar, men även av konstruktören själv. Det finns 
en uppfattning om att konstruktören gärna vill konstruera en komplett produkt och därför inte läm-
nar ifrån sig ritningar förrän detta är uppfyllt. De lämnar med andra ord ogärna ifrån sig konstruktio-
ner som är ofullständiga. Det kan därför behövas tydligare riktlinjer och större press på konstruktö-
rerna från ledningen, för att driva på utvecklingsarbetet. För att öka spårbarheten över de ändringar 
som genomförs, införs dessa batchvis. Ett exempel på detta kan vara skruvlängder på produkten. De 
ändringar som istället genomförs allteftersom, blir desto svårare att kontrollera och blir nästintill 
omöjliga att spåra.  

 

Förseningar från konstruktionsavdelningen 

Under konstruktionsarbetet är det viktigt att förutsättningar finns på plats så tidigt som möjligt. Att 
projekten bemannas upp ordentligt och att en tydlig kravspecifikation finns tillgänglig. Detta är avgö-
rande för hur väl konstruktörerna kan utföra sitt arbete samt hålla tidplanen. Ytterligare personal-
kostnader är däremot något som många försöker att undvika.   
 
Som nämnt under tidigare problempunkter, är förseningarna från konstruktionsavdelningen beroen-
de av flera faktorer. Underbemanning, luddiga deadlines, otydliga krav från kund samt bristande 
samarbete med leverantörer är de främsta faktorerna som skapar tidsförluster och påverkar hur väl 
konstruktörerna kan följa tidplanen. Ett motsatt problem är de gånger då ritningar från konstruk-
tionsavdelningen istället släpps i ett för tidigt skede. Det finns ingen färdig design men på grund av 
leveranskraven, tvingas de in i förserien i ändå. Det uppstår därför en större risk för att produkten 
kommer att behöva omkonstrueras och nytt material behöver beställas.   

 

Bristfälliga underlag från konstruktionsavdelningen 

Underlagen som lämnas från konstruktionsavdelningen då produkten går in i förserien, kan variera i 
kvalitet från projekt till projekt. Detta är många gånger beroende av de förutsättningar som kon-
struktören har haft under det förberedande arbetet inför förserien. I och med att DFM arbetet ofta 
är person- och projektberoende, så kan kraven och de faktorer som montörerna måste rätta sig efter 
under produktion bli otydliga under konstruktionsarbetet. Detta, i kombination med den tidsbrist 
som råder, kan även bidra till att ritningar släpps i ett för tidigt skede. Detta orsakas av att den tid 
som bör tillägnas produktdesignen blir begränsad, vilket leder till att ritningar måste lämnas ut till 
produktion innan dessa är helt kompletta.    
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5. Jämförande empirisk studie – Företag X 
 
Detta kapitel innefattar en jämförande studie som har utförts på Företag X och är tänkt att ge ett 
praktiskt inslag och stöd till det teoretiska ramverket. Kapitlet innehåller en sammanställning av in-
ternt material samt intervjuer utförda på företaget. Inledningsvis kommer företagets produktutveck-
lingsprocess att beskrivas för att därefter redogöra för betydelsefulla metoder och aspekter som kan 
återkopplas till Bombardiers situation. 

5.1 Företag X - Produktutvecklingsprocess 
 
Nedanstående modell beskriver Företag X:s produktutvecklingsprocess samt hur de generellt arbetar 
med projekt. Korta ledtider och en effektiv produktutvecklingsprocess är väsentliga beståndsdelar för 
att möjliggöra en konkurrenskraftig position på marknaden och för att uppfylla kundernas förvänt-
ningar. Processen beskriver på ett strukturerat sätt, hur företaget kan uppnå detta och därigenom 

skapa framgång.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processen ovan omfattar sex faser, men har utvecklats till att även omfatta två förberedande faser; 
Business Opportunity Phase och Feasibility study. Dessa kommer att beskrivas senare i rapporten. 
Varje fas i processen påbörjas och avslutas med gater som måste uppfyllas innan projektet kan fort-
sätta till efterföljande fas. Vid varje gate ansvarar projektledningen för att se till så att kriterierna för 
att kunna gå vidare till nästa fas är uppfyllda, att förberedelser för nästkommande gate är påbörjade 
samt att uppdatering av projektet genomförs. Det är sedan projektets styrgrupp som tar beslutet om 
ett projekt får släppas igenom en gate eller inte. Utöver gaterna genomför företaget även gransk-
ningar gällande design, säkerhet, kvalitet och miljö samt använder sig av beslutspunkter för att ut-
värdera huruvida projektet bör finansieras ytterligare fram tills nästa beslutspunkt eller inte. Organi-
sationen kring projekten ser ut enligt följande: 
 

 Beslutsorgan (Decision Body) – tar beslut gällande finansieringen av projektet under respek-
tive beslutspunkt utifrån ett strategiskt perspektiv. Dessa omfattas oftast av en produktsty-
relse eller ett ledningsteam.  

Figur 2. Företag X:s produktutvecklingsprocess 
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 Styrgrupp (Steering Committee) – dessa beslutar om projektet uppfyller kriterierna för ga-
terna och säkerställer, utifrån ett kvalitetsperspektiv, att projektet gör framsteg.  

 Projektledningen – driver på projektet utifrån ett operationellt perspektiv.     

 Linjeorganisationen – förser projektet med nödvändiga metoder och resurser. 
 
Under produktutvecklingsarbetet är det viktigt att processen är tydligt definierad samt att den finns 
tillgänglig för alla. Processen och tillhörande rutiner ska inte vara förklarade i tunggrodd text. Den 
bör istället vara väl strukturerad och gärna visuell. De rutiner som finns tillgängliga finns lagrade i ett 
dokumenteringssystem benämnt Common. Syftet är att, vid utveckling av ett nytt arbetssätt, skapa 
rutiner som sedan lagras i Common för att möjliggöra vägledning för de anställda.  
 
Projekten som genomgår produktutvecklingsprocessen delas i ett tidigt skede in i tre storleksklasser 
utifrån projektens projektkostnader och risker förknippade med dessa. Beroende av vilken klass pro-
jekten hamnar i hanteras de på olika sätt och antalet gater och beslutspunkter som projekten behö-
ver passera under processen anpassas. Ett omfattande projekt med höga kostnader och en hög risk-
nivå behöver passera samtliga gater och beslutspunkter och utgår därför från processens utkant. Om 
det istället handlar om ett litet projekt med en låg risknivå utgår projektet från processens inre kant. 
 
Nedan följer en schematisk bild över det maximala antalet gater och beslutspunkter som används 
under produktutvecklingsprocessen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den utvecklade processen, som nämndes ovan, bygger på den tidigare beskrivna processmodellen 
men är istället utformad som en tratt för att påvisa hur mycket tid som läggs ner under respektive 
fas. Denna omfattar, som tidigare nämnts, även Business Opportunity samt Feasibility study.  De 
förberedande faserna utgör en del av produktplaneringen och syftar till att minimera ledtider under 
produktutvecklingen samt förbättra kvaliteten hos produkterna genom att ytterligare definiera pro-
jektet samt om projektet är genomförbart eller inte. I och med att mycket tid läggs ner under de tidi-
ga faserna, uppstår färre ändringar gällande produkter och dokumentation under de efterföljande 
faserna. Om ett bra arbete genomförs under förberedelsefasen kommer genomförandet av projektet 
att underlättas väsentligt.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Maximalt antal gater (t.v) och maximalt antal beslutspunkter 

(t.h) under produktutvecklingsprocessen 
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Business Opportunity Phase (BOP) 
Denna fas syftar till att granska och utvärdera projektet och dess affärsmässiga möjlighet. Företag X 
kunde, utifrån tidigare genomförda projekt, konstatera att alltför mycket tid lades ner under slutske-
det av projektet och betydligt mindre tid under de tidiga faserna. Detta skapade stora kostnader för 
företaget eftersom kostnaderna för att genomföra ändringar normalt ökar exponentiellt allteftersom 
projektet fortlöper. Det är därför viktigt att lägga ned mycket tid under förberedelsefasen, till att 
granska projektet och fastställa om det är gynnsamt att utveckla den nya produkten eller inte. 
 
Under fasen genomförs, initialt, en Business Opportunity Description (BOD) för att på produktplane-
ringsnivå undersöka huruvida det finns en möjlighet för företaget att tjäna pengar på att konstruera 
den nya produkten. Utifrån BOD skapas sedan ett business case för att undersöka vilka specifika för-
delar produkten kan generera. Under fasen verifieras sedan möjligheterna som är associerade med 
att starta upp projektet samtidigt som marknadsbehov samlas in. Dessa omvandlas sedan till pro-
duktegenskaper som i anknytning till tidigare kundkriterier används för att säkerställa att dessa är 
överrensstämmande med företagets strategier. Fasen är tänkt att svara på vilka hot och möjligheter 
projektet står inför, vilka fördelar projektet kan medföra, både ekonomiskt och strategiskt, samt vilka 
behov kunderna har.     
 

Feasibility study 
När fördelarna av att starta upp projektet har fastställts, genomförs en Feasibility study som utgör 
den första bedömningen och klargörandet kring projektets genomförbarhet. Under denna fas upp-
rättas en livscykelanalys samt en kravspecifikation och intressenter med anknytning till projektet 
identifieras. Dessa delger projektet med synpunkter, krav och behov gällande projektet och den nya 
produkten som ska utvecklas. Studien syftar till att svara på: 

 vilka behov intressenterna och marknaden har 

 om företaget är kapabelt till att fullfölja projektet 

 vilka de prioriterade kraven är, gällande processen och produkten.  
 
Fasen avslutas sedan med utformandet av en preliminär projektplan med tillhörande gater och över-
gripande aktiviteter.  

Under fasen sker även tvärfunktionellt arbete mellan konstruktionsavdelningen och produktionsav-
delningen, där de arbetar tillsammans en gång i veckan för att granska respektive del av komponen-
ten. Kopplat till detta arbete sker snabba avstämningsmöten för att utvärdera hur arbetet fortlöper 
och vilka uppgifter som behöver utföras. Därefter följs arbetsuppgifterna upp för att säkerställa att 

Figur 4. Produktutvecklingsprocess utvecklad till att även omfatta förberedande faser 
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dessa har slutförts. Under avstämningsmötet medverkar även representanter från kvalitetsavdel-
ningen men det finns även önskemål om att inköpsavdelningen ska medverka. Representanter från 
produktionsutveckling och produktionsteknik granskar sedan detaljerat respektive komponent på 
maskinnivå. En granskning gällande komponenten sker även på fabriksnivå. Resultatet av det tvär-
funktionella arbetet mellan konstruktionsavdelningen och produktionsavdelningen sammanfattas 
sedan i en gemensamt skriven rapport.  

Pre-study 
Under fasen identifieras de funktioner som påverkas av projektet och krav rörande dessa tas fram i 
enlighet med Systems Engineering (SE). SE utgör, för Företag X, en tvärfunktionell strävan efter att 
förverkliga komplicerade system på ett framgångsrikt sätt samt reducerar framgångsrikt risker under 
processens gång. Under denna process är det viktigt att samla representanter utifrån den fullständi-
ga produktlivscykeln. I ett första skede samlar företaget in behov från intressenter som sedan över-
sätts till riktiga krav. Dessa resulterar sedan i alternativa koncept. Flertalet tänkbara koncept genere-
ras på systemnivå varpå dessa utvärderas för att identifiera de koncept som är relevanta att utveckla 
ytterligare. Faktorer som används vid bedömningen är konceptens behov till att utvecklas, innehåll 
samt kostnad. Ledtider undersöks, leverantörer utvärderas och riskanalyser för projektkoncepten 
utformas. De funktioner som är involverade i projektet bryts ner ytterligare för att definiera delsy-
stem och hur dessa förhåller sig resten av systemet. 
  

Concept study 
Under konceptfasen ska det slutgiltiga konceptet bestämmas. Projektplanen som skapades tidigare 
under Feasibility study godkänns under konceptfasen och kravspecifikation för delsystemen upprät-
tas. Beslut gällande köpa-tillverka tas under denna fas och de utvalda koncepten genomgår en kvali-
tetsanalys samt riskanalys. Under dessa analyser granskas produktens livscykel och risker kopplade 
till produkten samtidigt som en FMEA genomförs.  
 
Konceptfasen är indelad i två delar som åtskiljs av en konceptgate. Under gaten jämförs och granskas 
koncepten varpå ett slutgiltigt koncept fastställs. Innan projektet når gaten ligger fokus på att defini-
era utformandet av den kommande produktutvecklingen. När gaten sedan är passerad ska fokus 
istället läggas på att skapa en projektplan. Vid konceptfasens slut ska en projektbeskrivning ha ut-
formats, där en planering av projektet och projektorganisationen har genomförts och uppdatering av 
aktiviteter, resurser samt tidplanen har fullföljts.  

 
Detailed development 
Fokus under denna fas ligger i att, utifrån de tidigare utformade specifikationerna, påbörja utfor-
mandet av komponenter. Utvecklingsfasen syftar till att svara på hur komponenterna ska designas, 
hur system och delsystem bör verifieras samt hur den färdiga produkten bör valideras. Samtliga akti-
viteter gällande utvecklandet av komponenter ska genomföras av tvärfunktionella team. Förberedel-
ser för hur produktionen bör utformas för att uppfylla projektplanerna genomförs även under denna 
fas.  
 

Final development 
Fokus ligger här på att förena delsystemen till ett och samma system för att säkerställa att dessa 
uppfyller de specifikationer som tidigare har utformats. Under denna fas säkerställer företaget att 
produkten uppfyller de uppsatta kraven samtidigt som metoder undersöks för hur produkten bör 
produceras.    
 

Industrialization and commercialization 
Industrialiseringsfasen består av tre delar och är åtskiljda av två gater: förseriegaten och lanserings-
gaten. Målet är att under denna fas: 
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 Säkerställa att produktionsprocessen är redo för att tillverka produkten samt att denna och 
tillhörande komponenter uppfyller rätt kvalitetsnivå.  

 Besluta angående lansering av produkten och att funktioner involverade i detta såsom mark-
nadsföring, eftermarknad och försäljning är redo för detta.  

 Säkerställa att produkten uppfyller de krav som krävs för att gå vidare in i serieproduktion. 
   

Follow up 
När produkten har gått vidare in i serieproduktion tar uppföljningsfasen vid. Projektet avslutas och 
projektgruppen upplöses. Resultatet av projektet förs vidare till involverade processer och funktioner 
och uppföljning av projektet genomförs för att möjliggöra erfarenhetsåtergivning gällande projektets 
fram- och motgångar. Uppföljningen sker med hjälp av företagets vitbok, ett verktyg som används för 
att dokumentera problem och annan information som kan tänkas vara viktig och som används under 
projektets livscykel. Vitboken används för att underlätta uppföljningen av projektet och möjliggör för 
involverade parter att lära sig av tidigare misstag.  
 

5.2 Product Assurance Plan (PAP) 
 
I anknytning till produktutvecklingsprocessen arbetar företaget även med PAP, ett uppföljningsverk-
tyg som används under respektive fas och som omfattar projektets leverabler. Verktyget utgörs av en 
Excel-lista med checkpunkter med tillhörande beskrivning över vad som ska genomföras och hur. 
PAP:en finns utformad för bland annat avdelningar såsom produktion, konstruktion, inköp samt för 
operatörer, där varje part har sin egen checklista kopplad till projektet. Checklistan är uppdelad med 
gater enligt produktutvecklingsprocessen som nämndes tidigare, där aktiviteter för respektive gate 
finns beskrivna. Dessa aktiviteter måste ha uppfyllts innan projektet får gå vidare till nästa gate. I 
checklistan finns samtliga funktioners punkter dokumenterade, men dessa kan filtreras utifrån en 
specifik funktion för att se vilka punkter som respektive part har genomfört och vilka punkter som 
fortfarande kvarstår.    
 
Företaget använder sig av en Gate Auditer, som går igenom och undersöker vad respektive funktion 
behöver genomföra för att kunna gå vidare till nästa del av PAP:en. Gate auditern undersöker även 
hur punkterna har genomförts och om det finns rätt dokumentation tillgänglig. Därefter ges grönt 
ljus och projektet kan fortsätta vidare till nästa fas. Detta för att uppnå rätt kvalitetssäkring alltefter-
som projektet fortlöper.  
 

5.3 Prototyper 
 

Under prototypfasen tas de första artiklarna fram för att genomgå tester såsom hållfasthetsprover 
och livslängdsprover. Även monterbarheten hos artiklarna testas för att säkerställa att dessa går att 
montera i befintlig lina med tilltänkt utrustning. Målet är att få synpunkter från operatörer och und-
vika att kostsamma förändringar till konstruktionen sker i ett senare skede. Om förändringarna kan 
genomföras i ett tidigt skede finns det helt andra förutsättningar för att rätta till problemen till en låg 
kostnad. Företag X:s mål är att simulera, räkna och prova tidigt för att rätta till felaktigheter och sålla 
bort dåliga lösningar, för att undvika att problem uppkommer i produktion. I vissa fall testas kompo-
nenterna även i den slutliga produkten för att utvärdera hur de agerar i den tilltänkta användnings-
miljön. Komponenterna tas sedan tillbaka för att undersöka vilka fel som uppstått och genomför 
tester på dessa. Komponenter som tillverkas i prototypfasen ska enligt rutin tillverkas i den, för serie, 
tilltänkta produktionslinan med tillhörande serieutrusning men dessa levereras aldrig till kund. Om 
detta undantagsvis skulle hända, sker det under väldigt speciella förhållanden. Under prototypfasen 
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bestäms även metod och beställningar gällande verktyg och utrustning genomförs. Det finns två syf-
ten med att använda sig av en prototypserie. Det ena syftet är för att få fram prover för att utvärdera 
komponenterna och det andra är för att tillverka prototyperna på plats för att möjliggöra nödvändig 
erfarenhetsåtergivning.  
 
Trots att målet är att tillverka prototyperna på plats, så är detta inte en självklarhet alla gånger. Orsa-
kerna till detta kan vara många, men ett beslut gällande huruvida prototyperna ska tillverkas internt 
eller externt måste tas innan prototyparbetet kan påbörjas. Om prototyperna tillverkas hos en av 
företagets leverantörer kan det vara svårt att göra någon typ av erfarenhetsåtergivning och det är 
därför viktigt att någon typ av kunskapsöverföring mellan företaget och leverantören genomförs. Då 
prototyperna tillverkas internt finns det möjlighet att testa processerna och det är inte nödvändigt 
att hamna inom toleranserna alla gånger. Alla detaljer protokollförs och utifrån detta kan komponen-
terna paras ihop för att skapa en fungerande konstruktion. En intern prototypserie möjliggör att pro-
dukten kan avlusas i ett tidigt skede och problem som uppstår under förserien undviks eller minime-
ras.    

Under prototyparbetet särskiljer företaget mellan funktionsprototyper och riktiga prototyper. Funk-
tionsprototyper används för att testa en funktion eller ett nytt koncept och har ingen koppling till 
produktionen. Beslutet för att tillverka funktionsprototyper ligger ofta till grund för en utvecklings-
fråga som utvecklingsavdelningen driver. Det är viktigt att prototyperna ser rätt ut och uppfyller rätt 
funktionalitet men det finns däremot inga krav på att de ska göra det under en längre tid. Detta är 
däremot viktigt för de prototyper som sedan tillverkas i ett senare skede. Även prototyper som har 
fel storlek tas fram för att utvärdera själva principen. Tidigare har prototyperna tillverkats i ordinarie 
serieutrustningen eftersom det historiskt sett har funnits stora möjligheter att komma in i produk-
tion. De gånger då produkten tillverkas i ordinarie produktion träffas ansvarig konstruktör och pro-
duktionstekniker för att titta över produkten och dess tillverkningsvänlighet. Åsikter från produk-
tionsteknikerna samlas in för att underlätta tillverkningen av prototypen och efter överrenskommel-
se läggs en beställning in för tillverkningen av artiklarna. Tidvis har det dock varit väldigt trångt i pro-
duktionen och störningar av ordinarie serieproduktion har lätt uppstått, vilket har medfört att före-
taget istället har påbörjat uppbyggnaden av en låg-volymsyta där reservdelar och prototyper ska 
tillverkas.         

 
5.3.1 Rapid Prototyping 
Företag X har även utvärderat användningen av rapid prototyping där plastdetaljer produceras för att 
fysiskt kunna se detaljerna och utvärdera hur väl det går att montera ihop dessa. Detta möjliggör för 
företaget att testa detaljernas konstruktion medan de väntar på de fysiska produkterna och medför 
inte speciellt stora kostnader för företaget. Det blir möjligt att prova detaljerna i utrustningen och 
samförstånd gällande produktens utformning uppstår mellan de involverade parterna. Detaljerna kan 
även lyftas ur den monterade komponenten för att undersöka hur lätt det går att utföra service på 
produkten.  
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5.4 Förserie 
 
Verifiering av att prototypfasen har uppfyllt de krav som finns uppställda, sker under förserien. Innan 
förserien påbörjas har ett antal prototypgenomgångar genomförts och den sista prototypen ska då 
förhoppningsvis vara överrensstämmande med en förseriekomponent. När produkten sedan kom-
mer in i förserien ska det i princip vara som att påbörja serietillverkning. Skillnaden mellan förserie 
och serie är att det produceras mindre volymer under förserien och att det finns ett glapp efter för-
serien för att rätta till problem och avlusa produkten. Verktyg, beskrivningar, utrustning, tider, mon-
teringsföreskrifter och kompletta ritningar ska under det här skedet finnas tillgängligt vid förseries-
tarten. Utvecklingsarbetet ska under förseriefasen vara avklarat och nu handlar det istället om att 
anpassa produktionen för att säkerställa processen och produktens kvalitet. Även i denna fas ska 
artiklarna tillverkas med serieutrustning i den tilltänkta produktionslinan. Förserien syftar till att testa 
hela produktionsapparaten och fungerar som ett sista avlusningssteg där underlag uppdateras och 
kontroll över att projektet ligger i fas genomförs.  
 

5.5 Revideringshantering 
 
Om ett problem uppstår som leder till att en ändring måste genomföras gällande en artikel, utvärde-
rar företaget vad ändringen skulle innebära och vilka konsekvenser denna får för resterande artiklar. 
Flertalet lösningsalternativ undersöks och värderas sedan mot varandra. Kostnader för att genomföra 
ändringen men även kostnader som kan uppstå hos de anslutande artiklarna jämförs. Därefter kan 
olika business case upprättas för att rent tekniskt undersöka vad som kan genomföras. Olika lösning-
ar ritas upp och testas och resulterar oftast i en prioritetslista över de bäst lämpade lösningsalterna-
tiven. Beslut tas sedan över vilket eller vilka koncept företaget ska gå vidare med och en ändringsor-
der skapas. Ändringsordern beskriver vad ändringen omfattar, vilka artiklar som behöver bytas ut 
o.s.v. Innan detta sker har leverantörer och involverade parter meddelats om att en ändring kommer 
att behöva genomföras och en deadline för när ändringen ska vara löst fastställs. Om det gäller mind-
re produktändringar gör istället konstruktören själv en bedömning gällande ändringen och meddelar 
därefter ansvarig chef hur det är tänkt att gå vidare med ändringen. De ändringar som däremot upp-
står kopplade till produkter i produktion, hanteras av produktvård, en del av konstruktionsavdelning-
en som ägnar sig år att genomföra produktförbättringar.     
 
Revideringar dokumenteras alltid och lagras på företagets intranät där de finns tillgängliga för invol-
verade parter. Om revideringar uppstår i ett väldigt tidigt skede i processen, släpps de ritningsänd-
ringar, som måste genomföras, med beteckningarna A, B och C. 
 

 A-status syftar till ändringar redan på skiss-stadiet och här kan stora ändringar utföras på rit-
ningen eftersom material inte har anskaffats ännu. Ändringen kommer inte heller att påverka 
resterande artiklar på komponenten.   

 När ritningen sedan har släppts längre, d.v.s. då ändringarna har uppnått B-status, blir den 
mer känslig för hur de andra artiklarna som den ska sitta ihop med.  

 Vid C-status har ritningen släppts så pass långt att verktyg kan börja köpas in. Om det handlar 
om en större ändring under detta skede är kravet att ta ut ett nytt artikelnummer för den ak-
tuella artikeln. Om artikeln däremot behåller sitt ursprungliga artikelnummer, har företaget 
som krav att artikeln ska vara fullt utbytbar.  

Detta tillvägagångssätt syftar till att säkerställa att inte fel artiklar sätts in i komponenten. För att 
garantera att ritningen, som sedan ska användas under produktion, är rätt utgåva är det viktigt att 
hålla reda på vilket artikelnummer och vilken revision av artikeln det är som används under proto-
typbygget.   
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Om en begäran angående ändringar för att exempelvis underlätta vid produktion meddelas först 
komponentansvarig kring detta vartefter denne skapar en PAR-rapport (produktanskaffningsrapport) 
som skickas till konstruktionsavdelningen. Ändringen står produktionsavdelningen för och tillförs då 
en kostnad för ändringen. Om det handlar om en omfattande ändring måste en kostnadskalkyl upp-
rättas för att uppskatta vilka kostnader ändringen skulle få samt vad som skulle erhållas på att 
genomföra den. 
 

5.6 Kvalitetssäkring 
 
Kvalitetsavdelningen blir involverad i ett väldigt tidigt skede, då de medverkar i de FMEA-analyser 
som genomförs under förberedelsearbetet. Under FMEA-analysen samlar konstruktionsavdelningen 
in synpunkter från flertalet funktioner gällande hur produkten bör utformas men även instruktioner i 
anknytning till denna. Denna process tillåter att eventuella konstruktionsmissar kan korrigeras väldigt 
tidigt, redan på ritningsstadiet, för att exempelvis underlätta montering, men även demontering av 
komponenten. En komponent kan vara lätt montera, men desto svårare att plocka isär. Om detta 
finns i åtanke hos konstruktören redan under designfasen underlättar det vid provningar och bättre 
förutsättningar för eftermarknad och service uppnås. Innan synpunkter samlas in har konceptinfor-
mation först meddelats gällande vad som ska genomföras för att möjliggöra för de involverade par-
terna att förbereda sig. Synpunkterna som samlats in vägs mot varandra och en diskussion uppstår 
kring vad som är bättre respektive sämre. Därefter påbörjar konstruktionsavdelningen själva utfor-
mandet av komponenten.  
 
Under prototypfasen genomförs en kontrollteknisk granskning av artikelritningarna för att säkerställa 
att artiklarna överhuvudtaget går att mäta. En liknande granskning genomförs även på monterings- 
och produktionssidan. När artiklarna kommer in i mätrummet för uppmätning har konstruktionsav-
delningen delgett mätteknikerna med måttpreparerade ritningar med dokumentationspliktiga mått, 
som efter mätningen, måste dokumenteras och skickas tillbaka till konstruktionsavdelningen. Anled-
ningen till att vissa mått är dokumentationspliktiga är för att konstruktörerna vill undersöka tolerans-
kedjor, d.v.s. tillverka extremfall. Detta uppnås genom att tillverka två prototyper: en som ligger på 
max-tolerans och en annan som ligger på min-tolerans. Detta för att undersöka hur de olika prototy-
perna beter sig och om det blir mer eller mindre haverier med respektive alternativ. Företaget an-
vänder sig även av klassade mått på artikelritningarna enligt följande:   
 

 Klass 4: har ingen större betydelse för funktionen om toleranserna inteuppfylls 

 Klass 3: påverkar livslängden på artikeln 

 Klass 2: risk för haveri 

 Klass 1: risk för personfara 

Vid en klassad ritning brukar konstruktören begära att alla klass 3 mått eller bättre ska mätas. Detta 
menas med att alla mått, som har med produktens säkerhet eller funktion att göra, ska mätas.    
 
Efter prototypfasen tar förseriefasen vid. Beroende av produktens nyhetsvärde, komplexitet och 
förekommande problem, kan det förekomma flera förserieomgångar. Om den första förserien inte 
godkänns och stoppas, genomförs åtgärder för att uppfylla de krav som krävs för att kunna gå vidare 
i processen. Om åtgärderna har varit omfattande kan det vara nödvändigt att starta upp en ny förse-
rie där nya kvalitetsgenomgångar fullföljs.  Produkterna som tillverkas i förseriefasen ska, som nämnt 
tidigare, tillverkas i ordinarie produktionsutrustning och även mätningar, för att säkerställa produk-
ternas kvalitet, genomförs i ordinarie mätrum. Skillnaden jämfört med prototypfasen är att samtliga 
toleranssatta mått på komponenterna måste mätas.  
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5.6.1 QSM 
Innan de ingående artiklarna kommer in i mätrummet, ska en QSM ha genomförts. QSM omfattar en 
kvalitetssäkringsmatris där, övergripligt sett, mått fördelas mellan verkstaden och mätrummen. QSM 
används under framtagningen av prototypartiklar och syftar till att säkerställa så att det är möjligt att 
producera samt säkra processen. Under QSM-genomgångarna involveras konstruktörer, artikelansva-
rig samt kvalitetsledare för att granska samtliga konstruktionsmått. Dessa spaltas upp och klassifice-
ras och gruppen kontrollerar tillsammans att rätt kravsättning har satts samt att måtten är möjliga 
att uppfylla och mäta. Klassificeringen påvisar vilka mått det är som är viktiga och bedöms sedan 
utifrån hur pass viktiga de är. Därefter sker en undersökning gällande vilka processer som påverkas 
av det specifika måttet.  

 
5.6.2 Kvalitetsgenomgångar 
När de fysiska produkterna har monterats ihop genomförs en kvalitetsteknisk genomgång (QG). Det-
ta genomförs tre gånger under produktutvecklingsprocessen, först på prototypstadiet, sedan under 
förserien och till sist under den ursprungliga serietillverkningen. Under den första kvalitetsgenom-
gången (QG1) undersöker kvalitetsavdelningen komponentens funktion för att skapa sig kunskap 
gällande den nya produkten. Denna plockas sedan isär och granskas förutsättningslöst för att utvär-
dera hur robust konstruktionen är produktions- och montagemässigt. Ingen fokus läggs i det här ske-
det på exempelvis hur väl skruvarna har dragits åt. För de punkter som behöver åtgärdas eller om-
konstrueras, skapas en bruttolista som senare gås igenom under ett möte på kvalitetsavdelningen 
med ansvarig konstruktör, tekniker och projektledningen. För varje punkt som gås igenom, utses en 
ansvarig och en tidpunkt bestäms för när svar gällande respektive avvikelse ska ges. En färdig lösning 
behöver inte ha tagits fram, men ett svar gällande om en ändring måste genomföras eller inte, ska 
meddelas. Därefter monteras komponenten ihop igen och granskning av möjligheten till att få ihop 
och isär komponenten på ett robust sätt sker. De kvalitetstekniska genomgångarna protokollförs och 
sparas i projekten. I och med detta kan information och problem relaterade till produkten spåras.   
 
Den andra kvalitetstekniska genomgången (QG2) omfattar produkter som tillverkas i förserien och 
som i de flesta fall levereras till kund. Rutiner för hur denna process ska genomföras finns angivet för 
involverade parter och börjar med att produktansvarig lägger en beställning till kvalitetsavdelningen 
för att de ska granska och utvärdera produkten. Tid för när detta ska ske planeras in av kvalitetsan-
svarig och det är sedan upp till produktansvarig att leverera komponenten med tillhörande doku-
mentation såsom fullständiga ritningsunderlag, sammanställningsritningar, monteringskrav från kon-
struktören osv. Krav som ställs på komponenten innan den genomgår granskningen är att den har 
monterats av ordinarie produktionspersonal i den tänkta produktionsutrusningen i det monterings-
avsnitt som den sedan ska tillhöra under serietillverkningen.   
 
När komponenten sedan plockas in för QG2, börjar de först med att gå igenom vad som sades under 
QG1 och vilka avvikelser som förekom. De svar som har överlämnats gällande avvikelserna granskas 
och åtgärder som har genomförts för att lösa avvikelserna undersöks. En utvärdering gällande änd-
ringarna genomförs för att undersöka om åtgärderna har fått önskad effekt eller om de har försämrat 
komponenten ytterligare. Monteringskrav och andra specifikationer från konstruktören stäms av och 
mätningar såsom åtdragningsmoment, lagerspel och renhetsnivå görs på komponenten. Även under 
QG2 upprättas ett protokoll som diskuteras med representanter som tidigare medverkade under 
QG1. Utifrån de anmärkningar som eventuellt fortfarande inte har lösts sedan QG1 och de anmärk-
ningar som uppkommer under QG2, tar gruppen ett gemensamt beslut huruvida produkten kan gå 
vidare till serieproduktion eller inte. Ambitionen är att QG2 ska fungera som ett beslutsforum. 
 
När QG2 har genomförts och samtliga parter är överrens om att produkten kan gå vidare till serie-
produktion väntar sedan nästa kvalitetstekniska genomgång, QG3. Protokollen från tidigare genom-
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gångar granskas för att säkerställa att avvikelserna har åtgärdats samt att inga problem har följt med 
under processen. Då komponenten går in i serie ska revisioner på komponenterna genomföras och 
en plan läggs upp för när komponenterna kontinuerligt ska plockas in för revision. Vid QG3 avlägsnas 
synpunkter gällande konstruktionen, då dessa ska ha lösts eller tillbakavisats. Samtliga parter får 
acceptera konstruktionen och mätningar kommer fortsättningsvis att genomföras för att verifiera att 
komponenten uppfyller de krav som är fastställda. Detta genomförs kontinuerligt enligt den plan 
som lades upp tidigare innan QG3. Mätningarna är en pågående process som genomförs under pro-
duktens resterande livslängd tills den går ur produktion. För de fel som uppstår sker en kategorise-
ring på fyra olika nivåer: säkerhetsfel, funktions- eller livslängdsfel, grova estetiska fel samt mindre 
fel och noteringar. 
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6. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att bearbetas och jämföras med det teoretiska ram-
verket. Kapitlet kommer att struktureras utifrån sju övergripande perspektiv, som anses vara relevan-
ta inom ämnesområdet. Dessa perspektiv omfattar Concurrent Engineering, front-loading, tvärfunk-
tionellt arbete, leverantörsinvolvering, prototyper, rutiner samt uppföljning.    

 
6.1 Concurrent Engineering  
 
Enligt Prasad (1996) kommer inte en produkt som utvecklas i ett seriellt arbete sällan att kunna se-
rieproduceras inom kort tid. Flera konstruktionsändringar behöver genomföras för att åtgärda pro-
blem. På grund av tidspress kommer en prioritering av de större problemen att göras. Enligt Prasad 
är några av de större problemen som produktionsteknikern stöter på följande: 
 

 Olämplig design på produkten för att vara produktionsvänlig 

 Brist på lämplig produktionsutrustning 

 Tighta toleranser som leder till extra arbete och höga kassationer 

 Problem vid hopsättning av delar i produkten 

 Oförmåga att utnyttja befintlig produktionsutrustning och verktyg 
 
I ett seriellt produktutvecklingsarbete finns det ingen enhetlig design eller dokumentation över me-
toder för att bedriva arbetet och analyser gällande produktens produktionsvänlighet genomförs inte. 
Som ett resultat av detta uppstår sena konstruktionsändringar och högre konstruktionskostnader 
under de tidigare faserna i produktutvecklingsprocessen. (Prasad, 1996)  
 
Inom CE utförs faserna med tillhörande aktiviteter parallellt. CE strävar mot att minimera avbrotten 
mellan de olika faserna genom att överlappa de olika delarna. I motsats till det seriella produktut-
vecklingsarbetet, kräver CE en strategi där arbetet sker parallellt med en tvärvetenskaplig inställning 
till produkt- och processutveckling. Det parallella arbetet inom CE handlar bland annat om att pro-
duktionsingenjören börjar utvärdera verktyg medan designen fortfarande är i sin sista fas. Ytterligare 
en motsats till det seriella produktutvecklingsarbetet, arbetar CE genom att förebygga fel och upp-
täcka fel i ett tidigt skede. Detta bidrar till att när produkterna övergår till produktion kommer det att 
behövas färre revideringar. (Prasad, 1996) 

 
6.2 Front loading 
 
Front loading eller frontmatning syftar, enligt Morgan & Liker (2006) och Clarkson & Eckert (2005), till 
att upptäcka ändringar samt lösa problem i ett så tidigt skede som möjligt för att minimera de kost-
nader och effekter som dessa genererar. Frontmatning möjliggör även, enligt Morgan & Liker, att 
sena konstruktionsändringar kan elimineras och förseningar undvikas senare under genomförandefa-
sen. I dagsläget påverkas Bombardier negativt av förseningar och sena konstruktionsändringar och 
liksom för många andra företag tilldelas dem tidiga faserna lite uppmärksamhet (Morgan & Liker, 
2006). Företaget befinner sig i ständigt brandsläckarläge och liksom Morgan & Liker beskriver, foku-
serar Bombardier sina resurser på att lösa de problem som plötsligt uppkommer under processen, 
istället för att förebygga dessa.   
 



61 

 

Under de tidiga faserna använder sig Bombardier av PDI-genomgångar, som syftar till att skapa för-
delar gällande produkten hos samtliga funktioner inom organisationen. I dagsläget genomförs dessa 
genomgångar däremot i ett för sent skede för att möjliggöra för företaget att på ett så effektivt sätt 
som möjligt dra fördel av detta. Fördelarna med frontmatning är främst att nödvändiga anpassningar 
eller förändringar kan genomföras tidigt då effekterna av dessa är så låga som möjligt. Det är därför 
viktigt att uppmärksamma vikten av att tidigarelägga PDI-genomgångarna och de strategier som syf-
tar till att underlätta vid konstruktionen av produkten. Morgan & Liker (2006) menar att frontmat-
ning avser att integrera tvärfunktionella resurser där parter samlas från flertalet funktioner för att 
undersöka eventuella problem, samt utforma planer och motåtgärder för att hantera dessa. Trots att 
PDI-genomgångarna syftar till att skapa multifunktionella fördelar, involveras nödvändigtvis inte flera 
funktioner under dessa. I dagsläget har ett nytt arbetssätt utformats på Bombardier för att främja 
samarbetet mellan konstruktörerna och projektteknikerna, där de tidigt under processen träffas en 
gång i veckan för att diskutera den pågående konstruktionen. Detta samarbete genomförs även på 
Företag X, där ett tvärfunktionellt samarbete mellan konstruktionsavdelningen och produktionsav-
delningen påbörjas under företagets feasibility study. Hos Bombardier skulle det tvärfunktionella 
arbetssättet kunna utvecklas ytterligare till att omfatta flera processer men även fler funktioner un-
der exempelvis PDI-genomgångarna.  
 
Processen för frontmatning baseras enligt Morgan & Liker (2006) på tidigare lärdomar och erfarenhe-
ter hos företaget. Om företaget däremot saknar förmågan till att fånga upp information, för att se-
dan återanvända denna, kommer företaget att med största sannolikhet, uppfinna hjulet om och om 
igen. För Bombardier är detta ett faktum där problem som tidigare har uppkommit hos projekt som 
har avslutats även förkommer i efterföljande projekt. Detta orsakas av bristande uppföljning gällande 
tidigare erfarenheter och försvårar även för det förberedande arbetet under processens tidiga faser. 
I dagsläget saknas det ett strukturerat sätt för hur information bör lagras och spridas vidare till invol-
verade parter vilket i sin tur försvårar uppföljningen av projektet. 
 
Även Företag X kunde, utifrån sina erfarenheter, konstatera att alltför mycket tid och resurser foku-
serades under slutskedet av projektet. Då kostnaderna för att genomföra ändringar ökar exponenti-
ellt allteftersom projektet fortlöper, insåg de även att detta genererade stora kostnader för företaget 
och att det därför är viktigt att lägga ner mycket tid under förberedelsefaserna. Hos Företag X invol-
veras flertalet funktioner i FMEA-analyser, som genomförs redan under förberedelsearbetet. Syn-
punkter och krav för hur produkten bör utformas samlas in från de olika funktionerna, vilket möjlig-
gör att konstruktionsfel eller misstag kan korrigeras redan innan produkten har konstruerats. Företa-
get arbetar i enlighet med Systems Engineering där de samlar representanter från den fullständiga 
produktlivscykeln. Liksom Clarkson & Eckert (2005), anser Företag X, att Systems Engineering är en 
tvärfunktionell ansats vid förverkligandet av framgångsrika system och en strukturerad utvecklings-
process.    

 
6.3 Tvärfunktionellt arbete 
 
En viktig aspekt vid produktutveckling är enligt Prasad (1996) de multifunktionella grupperna som 
tillför den specialiserade kunskapen som krävs för att genomföra processen. För Toyota innebär ett 
tvärfunktionellt samarbete enligt Morgan & Liker (2006), att beslut kan tas snabbare samt att pro-
blem kan lösas mer effektivt innan omfattande investeringar har genomförts. Vad gäller Bombardier, 
förespråkar och arbetar de efter att använda sig av rutiner som främjar ett tvärfunktionellt arbete. 
De använder sig av daglig styrning och kommandomöten under förserien, där parter träffas för att 
gemensamt föra upp problem till ytan. Något som däremot har kunnat konstateras är att dessa mö-
ten inte sker så effektivt som många skulle önska. Istället för att dessa möten fungerar som besluts-
forum, uppstår istället diskussioner som snarare drar ut på tiden och skjuter upp beslutstagandet. Ett 
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varierande medverkande hos parterna under dessa möten förhindrar dessutom att problem effektivt 
kan lösas.  
 
För de grupper som arbetar separat är det, enligt Prasad (1996), sannolikt att lösningar genereras 
som är fördelaktiga för det egna arbetsområdet snarare än den slutliga produkten. Grupper, som är 
involverade i produktutvecklingsprocessen, behöver därför besitta en övergripande förståelse för 
hela processen och de parter som påverkas av denna. Detta kan omfatta förståelse för hur arbetet 
genomförs i detalj, deltagarnas roller och ansvar samt aktiviteternas ordningsföljd och beroendeför-
hållande. På så vis blir dessa parter införstådda med vad som behöver levereras till mottagande part 
för att de ska ha möjlighet till att genomföra sina arbetsuppgifter. (Morgan & Liker, 2006) Tydligt 
uttalade riktlinjer eller processer för hur arbetet under produktutvecklingen bör genomföras saknas i 
dagsläget hos Bombardier, vilket medför att de involverade parterna inte är fullt medvetna om vad 
som ska genomföras under respektive fas och vad som förväntas av de olika parterna.             
 
Flertalet faser inom Företag X:s produktutvecklingsprocess omfattas av ett tvärfunktionellt arbete, 
där samtliga aktiviteter, gällande utvecklandet av produkten, genomförs av tvärfunktionella grupper.  
Redan under projektets tidigaste faser samlar företaget in krav från samtliga funktioner inom organi-
sationen för att säkerställa att produkten, utifrån samtliga aspekter, blir så optimal som möjlig. Samt-
liga parter är medvetna om vad respektive part måste genomföra samt i vilket skede produkten be-
finner sig i processen. Det tvärfunktionella arbetet följs sedan upp för att utvärdera i vilken utsträck-
ning detta arbete fullföljs.   

 

6.4 Leverantörsinvolvering 
 
Det är, enligt Prasad (1996), strategiskt viktigt för företag, som till stora delar använder sig av utom-
stående leverantörer för att producera ingående komponenter i produkten, att anta Concurrent Eng-
ineering som koncept.  På så vis elimineras behovet av interna kvalitetskontroller och inkommande 
leveranser kan säkras. Concurrent Engineering, samlar enligt Prasad viktiga leverantörer och specia-
lister för att åstadkomma ett samarbetsstöd till organisationen. Inom Toyota koncernen utgör leve-
rantörerna en central del i produktutvecklingssystemet och värderas utifrån sin tekniska kompetens 
(Morgan & Liker, 2006). De har insett att kunderna inte särskiljer företagets produkter från de som 
har tillverkat dem ingående komponenterna, och arbetar därför mycket med att säkerställa att leve-
rantörerna håller den standard som det egna företaget. Toyotas produktutvecklingsprocess involve-
rar leverantörerna och de arbetar kontinuerligt med att hjälpa dessa att bli mer effektiva för att upp-
fylla de krav som ställs på dem (Morgan & Liker, 2006).      
 
I dagsläget försöker Bombardier att involvera leverantörer för kapslingar under PDI-fasen, men ytter-
ligare samarbete skulle underlätta under konstruktionsarbetet vid utvecklandet av de resterande 
komponenterna hos produkten. Det bristande samarbetet skapar idag brister i förståelse mellan fö-
retaget och dess leverantörer gällande vilka krav som faktiskt kan uppfyllas samt hur produkten kan 
utformas på bästa sätt. På Bombardier finns det, i dagsläget, en önskan om att samarbeta närmare 
med leverantörer, men på grund av tidsbrist är detta ingenting som prioriteras. Ett bättre och närma-
re samarbete med leverantörerna skulle kunna reducera uppkomsten av plötsliga konstruktionsänd-
ringar under processen och förkorta de långa ledtiderna för inkommande material på grund av detta.          
 
Under prototypfasen kan Företag X använda sig av externa leverantörer för att producera företagets 
prototyper. Då detta förhindrar företaget från att göra någon typ av egen erfarenhetsåtergivning, 
gällande produkten, arbetar de mycket med att möjliggöra för effektiv kunskapsöverföring mellan 
företaget och leverantörerna.   
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6.5 Prototyper 
 
På Toyota uppmuntras ingenjörerna till att själva observera det fysiska arbetet i produktion och de 
problem som faktiskt uppstår i anknytning till produkten. Denna princip benämns Genchi genbutsu. 
Under prototypfasen medverkar ingenjörer som är ansvariga för specifika komponenter. De testar 
själva att sätta ihop komponenterna för att skapa en förståelse för vad de tidigare har konstruerat. 
(Morgan & Liker, 2006)       
 
På företag X använder de sig av prototyper för att säkerställer att produkterna går att tillverka med 
den tilltänkta utrustningen. Målet är att få synpunkter från operatörerna samt undvika kostsamma 
förändringar till konstruktionsavdelningen i ett senare skede. Revideringar som genomförs i ett tidigt 
skede kan åtgärdas till en låg kostnad. 
 
När produkterna börjar tillverkas i förserien på Bombardier håller produkterna ofta prototypstandard 
snarare än förseriestandard. Det skulle vara fördelaktigt att planera in en prototyp i ett tidigare skede 
som kunden skulle kunna använda sig av i sitt produktutvecklingsarbete. Denna prototyp skulle inte 
behöva vara fullt utvecklad utan endast så pass utvecklad att kunden kan komma med synpunkter på 
vad som behöver ändras. Detta skulle innebära färre revideringar på produkten som levereras på det 
avsatta datumet. 

 

6.6 Rutiner 
 
Företag X arbetar med Product Assurance Plan (PAP), ett uppföljningsverktyg som används under 
respektive fas i produktutvecklingsprocessen. Verktyget utgörs av en Excel-lista med checkpunkter 
med tillhörande beskrivning över vad som ska genomföras och hur. PAP:en finns utformad för bland 
annat produktion, konstruktion, inköp och operatörer, där varje funktion har sin egen checklista 
kopplad till projektet.  
 
Enligt företag X är det viktigt att processen är tydligt definierad samt att den finns tillgänglig för alla. 
Processen och tillhörande rutiner ska inte vara förklarade i tung text, utan bör istället vara väl struk-
turerade och gärna visuella. De rutiner som finns tillgängliga finns lagrade i ett dokumenteringssy-
stem benämnt Common. Syftet är att vid utveckling av ett nytt arbetssätt, skapa rutiner som sedan 
lagras i Common för att möjliggöra vägledning för de anställda. 
 
På Bombardier arbetar de med två olika checklistor, en inför förserie och en inför serie. Innan över-
lämning till förserie respektive serieproduktion går man igenom checklistan under ett go/nogo-möte 
där man beslutar om produkten är redo för att gå in serieproduktion. Det är produktionsledaren på 
den mottagande produktionslinan som säger go eller nogo. Bombardier arbetar även till viss del med 
dokument 16 för att planera alla de aktiviteter som krävs på varje produkt. Anledningen till att den 
inte används fullt ut beror på att den är administrativt tung, samt att det inte har varit helt klart över 
vad som ska göras. Enligt önskemål vore det därför fördelaktigt att förenkla verktyget samt tillägna 
tid till att genomföra utbildning kring verktyget, hur det bör styras och hanteras. 
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6.7 Uppföljning 

På Bombardier uppkommer problem som förekommit i tidigare projekt i efterföljande projekt. Kom-
munikationen mellan de olika projekten på samma produkt är bristande vilket resulterar i att liknan-
de problem löses på olika håll flera gånger.  Det finns med andra ord en bristande jämförelse mellan 
projekten och uppföljning av tidigare erfarenheter. Enligt Morgan & Liker (2006) är förbättringar och 
lärdom av tidigare erfarenheter det grundläggande för att skapa konkurrensfördelar.  

På Bombardier ska varje projekt enligt rutin efterföljas av en lessons learn-workshop. På grund av 
tidsbrist och prioritering, genomförs dock inte detta alltid. En annan anledning till att en lessons 
learn-workshop inte äger rum beror på bristande dokumentation under projektets gång på de pro-
blem som uppkommer. Bristen på dokumentation beror främst på att det saknas rutiner för hur pro-
blem och annan information kring projekten ska dokumenteras. Det finns även önskemål om att im-
plementera rutiner för att genomföra lessons learn-workshop efter avslutad förserie. Önskemål finns 
även att det bör finnas en kunskapsbank för alla de fel som uppstår under förserien. På företag X tar 
uppföljningsfasen vid så fort produkten gått in i serieproduktion. Under projektets gång använder sig 
företag X av en vitbok som ska underlätta för uppföljningsfasen. 

 

6.7.1 Förserietavlor 
Under Bombardiers förserie dokumenteras problempunkter ner på tavlor. Hur arbetet med dessa 
tavlor ska vara är dock inte tydligt uttalat, vilket bidrar till att alla arbetar med dessa olika. Ibland så 
sker även probleminformationen muntligt. Detta skapar problem när uppföljning av huruvida pro-
blemet är åtgärdat eller inte. 
 
Tavlorna anses vara ett bra visuellt medel för att lyfta fram problem. Punkterna skulle dock behöva 
loggas ytterligare på ett permanent sätt, till exempel genom en open issue-list. Detta skulle göra det 
möjligt att återgå till ett specifikt problem i ett senare skede vid behov. Problempunkterna borde ha 
ett eget loggnummer, en ansvarig person och ett datum när det ska vara löst. Tavlorna borde även 
standardiseras så att alla involverade arbetar med tavlorna på samma sätt. 
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7. Slutsats och rekommendationer 
 

Concurrent Engineering är en systematisk strategi för att integrera konstruktionsavdelningen och 
tillhörande processer. Strategin syftar till att få produktutvecklarna till att ta hänsyn till alla aspekter 
av produktens livscykel. (Prasad, 1996) Några fördelar med Concurrent Engineering är enligt Prasad: 
 

 Grupperna fokuserar på företagets gemensamma mål istället för enskilda avdelningens mål 

 Processer sker parallellt snarare än sekventiellt 

 De multifunktionella grupperna har samma mål och strävar för att bli mer öppna för input till 
varandra 

 Förebygga fel och upptäcka fel i ett tidigt skede då de fortfarande är av enkla slag, vilket bi-
drar till färre förändringar på produkterna när de övergår till serieproduktion 

 Det parallella arbetet bidrar till flexibilitet och förmågan att snabbt anpassa sig till förändra-
de förhållanden och krav 

 En multifunktionell grupp som arbetar med tvärfunktionell utbildning. Tvärfunktionell utbild-
ning minskar tiden för inlärning 

 Produktens utvecklingscykel förkortas så att personal blir tillgängliga för nästa projekt snab-
bare, vilket förbättrar utnyttjandet av de begränsade resurserna 

 Flera av de företag som nyligen har infört CE har rapporterat minskade ledtider, kortare pro-
duktutvecklingscykler, minskade produktutvecklingskostnader, mindre lager, färre omarbe-
tade ordrar, mindre skrot, bättre kvalité och lägre produktionskostnader. 

 
Front-loading är, enligt Morgan & Liker (2006), en metod för företag att förebygga och lösa problem i 
ett så tidigt skede som möjligt. Liksom inom Systems Engineering samlas olika perspektiv och åsikter 
in från flertalet parter, gällande produktens utformning, varpå tvärfunktionella resurser samordnas 
för att granska möjliga alternativ. Tidig granskning av flertalet alternativ möjliggör för företaget att 
tidigt genomföra ändringar eller anpassningar och därigenom minimera de negativa effekterna som 
genereras av dessa. Användandet av front-loading möjliggör även för eliminering av sena konstruk-
tionsändringar och förseningar under genomförandefasen. (Morgan & Liker, 2006) Då detta är något 
som Bombardier lider av i dagsläget, anser vi därför att front-loading skulle eliminera, eller åtminsto-
ne reducera, detta problem. Att undersöka olika alternativ och problem associerade med dessa skul-
le vara fördelaktigt för Bombardier då åtgärder och förberedelser för att motverka detta, kan utfor-
mas. Som nämnts tidigare, har satsningar gjorts för att effektivisera konstruktionen av produkterna 
genom samarbetet mellan konstruktionsavdelningen och den projekttekniska avdelningen. Vi anser 
därför att Bombardier har kommit en bit på vägen men även att de borde utnyttja de tidiga faserna 
bättre samt de interna och externa parterna ytterligare.   
 
Då denna metod är beroende av åsikter från flertalet parter och ett tvärfunktionellt arbetssätt är det 
viktigt att ha en organisationskultur som främjar detta. Ett tvärfunktionellt arbetssätt innebär enligt 
Morgan & Liker (2006) att problem kan lösas mer effektivt och beslut kan tas snabbare. Bombardier 
verksamhet är uppbyggt kring ett projektbaserat arbete som involverar olika funktioner under pro-
jektets gång. Under projektet hålls även kontinuerliga möten där representanter från flera funktioner 
medverkar. Trots detta kan det tvärfunktionella arbetet förbättras. Under de förberedande faserna 
förekommer ett bristande tvärfunktionellt arbete hos de involverade parterna där endast ett fåtal av 
företagets funktioner medverkar. Detta kan exempelvis konstateras under PDI-fasen, där endast den 
projekttekniska avdelningen och konstruktionsavdelningen utgör den ursprungliga mötesgruppen. 
Företag X däremot främjar, redan under de tidigaste faserna ett tvärfunktionellt arbete genom Sy-
stems Engineering och FMEA-analyser.  
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För de företag, som till stora delar använder sig av externa leverantörer vid tillverkning av ingående 
komponenter, är det enligt Prasad (1996), strategiskt viktigt att anta metoder eller processer för att 
främja ett bra samarbete. I dagsläget brister Bombardier gällande samarbetet med dess leverantörer, 
vilket resulterar i långa ledtider för inkommande material samt oförståelse för vilka krav som leve-
rantörerna faktiskt kan uppfylla. Ett nära samarbete med leverantörer samt involvering av dessa un-
der produktutvecklingsprocessen, skulle kunna gynna företaget under dess produktframtagning. De 
skulle då kunna utnyttja sina leverantörers tekniska kompetens för att utveckla en mer optimal pro-
dukt. Förståelse för vad leverantören faktiskt kan uppfylla blir även desto mer tydligt vid ett närmare 
samarbete.    
 
För att säkerställa att produkterna går att tillverka i ordinarie utrustning använder sig Företag X av 
prototyper. Målet med att använda prototyper är att få synpunkter från operatörer för att undvika 
kostsamma förändringar till konstruktion i ett senare skede. Revideringar som genomföres i ett tidigt 
skede rättas till en låg kostnad. Hos Bombardier håller produkterna i förserien ofta prototypstandard 
snarare än förseriestandard. För att motverka detta anser vi att Bombardier borde planera in en pro-
totyp i ett tidigare skede. Att planera in en prototyp i ett tidigare skede skulle bidra till färre revide-
ringar under förserien, genom att flera problem kan upptäckas under prototypfasen. 
 
Enligt Morgan & Liker (2006) utgör standardiserade processer det mest kraftfulla vapnet för att gene-
rera en effektiv produktutvecklingsprocess samt minimera antalet variationer. Dessa typer av pro-
cesstandardiseringar omfattar standardiserade arbetsbeskrivningar, aktiviteter samt dess ordnings-
följd. Standardiserade processer utgör grunden för ständiga förbättringar och eliminerar tidskrävan-
de omarbetning. (Morgan & Liker, 2006) Bombardier använder sig delvis av standardiserade proces-
ser, eller rutiner, men dessa borde vara mer uttalade och tydliga för samtliga inom organisationen. 
Bombardier använder sig av dok 16 som en tidplan för att följa upp att de aktiviteter som är planera-
de för varje produkt verkligen genomförs under förserien. Denna rutin är dock inte uttalad och väl-
digt få är medvetna om att den existerar. Vi anser därför att en grundlig undersökning, över varför 
dok 16 inte används i den utsträckning som det egentligen är tänkt, borde genomföras. Därefter bor-
de företaget vidta de åtgärder som krävs för att kunna använda verktyget i högsta möjliga utsträck-
ning. Vi anser att dok 16 är ett bra verktyg som skulle kunna underlätta för de involverade parterna i 
projektet att få en överblick över vilka aktiviteter som genomförts på varje produkt, samt vilka aktivi-
teter som kvarstår. 
 
Bombardier har även en tydligt strukturerad process gällande MR:ar, men hur dessa ska upptäckas 
och föras vidare är inte helt självklart. Företag X däremot, har en tydligt beskriven produktutveck-
lingsprocess som samtliga inom organisationen är medvetna om. Vad som ska genomföras under 
respektive fas är tydligt uttalat och uppföljning över i vilken fas projektet befinner sig i sker kontinu-
erligt. Tydliga rutiner, processer och arbetsbeskrivningar möjliggör för ett mer effektivt arbete och 
säkerställer att samtliga parter är införstådda med vad som behöver levereras till efterföljande part 
för att arbetet ska kunna fortlöpa (Morgan & Liker, 2006). 
 
På grund av tidsbrist och prioritering genomförs inte alltid uppföljning efter varje avslutat projekt på 
Bombardier. Detta bidrar till att problem som uppkommit i tidigare projekt förekommer i efterföljan-
de projekt. Vi tycker att en prioritering av en lessons learn-workshop efter varje projekt borde vara 
ett faktum, för att reducera dessa liknande problem som uppkommer flera gånger. Det borde även 
införas rutiner för dokumentation av problem som uppstår under projektet för att underlätta för 
denna lessons learn-workshop. Företaget X använder sig av en vitbok under projektet för att doku-
mentera ner de problem som uppstår vilket underlättar för den kommande uppföljningsfasen. Öns-
kemål om att införa en lessons learn-workshop tycker vi är något som borde eftersträvas. Vi tycker 
även att det skulle vara fördelaktigt att införa en kunskapsbank eller liknande där alla de problem 
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som uppstår under förserien skulle loggas. Denna kunskapsbank skulle fungera som en dokumente-
ring till fördel för en uppföljning efter förseriearbetet. 
 
Förserietavlorna är ett bra visuellt medel för att uppmärksamma problem men det skulle dock vara 
bra att logga de punkter som uppkommer på ytterligare ett ställe, för att undvika att punkter kom-
mer bort. Detta skulle kunna uppnås genom till exempel en open issue-list, där problempunkter do-
kumenteras och loggas i en databas som alla involverade i projektet kan ha tillgång till i realtid. Vilka 
problem som finns och status gällande dessa skulle då bli mer tydligt. För att underlätta spårbarheten 
av de olika problempunkterna skulle de förslagsvis kunna tilldelas loggnummer som antecknas vid 
respektive punkt på tavlorna i förserien.   
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