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ABSTRACT  

 

An engine heater is used to warm engine cooling fluid in an engine. This specific case pertains 

to the engine warmers found in the V8 engines of Scania trucks. 

 

The purpose of this study is to make the product development more effective by optimizing the 

cooperation with suppliers. This is achieved by lowering the costs and development time of the 

product development.  

The form and extent to which the supplier is involved can vary, depending on whether or not 

they are to be fully, partially, or not at all involved in the project.  

 

 

The problem is how a recommendation for collaboration should look like.  

In order to understand how these recommendations should look, one needs to know which 

variables affect the cooperation between the company and the supplier. This is done to give a 

recommendation for how the cooperation with the supplier should be, in order to achieve an 

effective product development (PD) and high product performance. 

 

Through research in the form of written literature, a comparison could be made between the 

different theories of the PD-process and the cooperation and involvement of the supplier in a 

company’s PD process, with the company’s actual PD process, but also the cooperation levels 

with the suppliers in the NPD (New Product Development). This was done to identify which 

variables influence the cooperation between the company and the supplier, and to find out in 

what phase of a company’s NPD a supplier should be involved.  

 

The results showed that the company had not applied a common development relationship. 

This meant that it had not made use of organizational enablers (Garengo & Panizzolo, 2013), 

only technological and methodological enablers. The company's communication channels had 

not included face-to-face meetings, with communication primarily taking place through email 

or phone calls. This low level of communication has resulted in a low exchange of knowledge 

(Thomas, 2013), which affected the NPD efficiency in the form of delays to the project plan.  

The company had not applied the theory of not trusting “the trust” towards the supplier 

(Garengo & Panizzolo, 2013) nor kept a constant level of formal control. 

 

A case study about the development of engine heaters has also been made. This study has had 

certain specifications put up as boundaries for the work, such as that the engine heater should 

be designed in a way that it meets certain demands from the company and the customers. In 

this case our customers are the assemblers from the production and aftermarket. It should be 

designed as simply as possible, and be able to function in the most unclean environments, with 

dust, water, mud and oil. The main principle is to replace the current engine heater that is 

included in the V8 engines of today, with one that has a new design and takes mount ability, 

demount ability, quality, and production costs into account, and is backward compatible. 

 

The thesis has taken the production development method, from the book "Product Design and 

development" (Garengo & Panizzolo, 2013) into account in the development of engine heaters. 

Although it does differ on certain points, such as having the project leader in charge of the time 

management for the development of entire v8 engines. 
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According to the conclusion, when involved in NPD, the company should apply a constant 

level of formal control for the supplier during the cooperation - and not just during the serial 

production (Garengo & Panizzolo, 2013) - and also not trust “trust” towards the supplier and 

informal controls. The company should use face to face meetings as a preferred communication 

channel (Garengo & Panizzolo, 2013) in order to achieve NPD (New Product Development) 

high media richness (high knowledge exchange).  

When NPD is used for complex products, or has a short project period, the company should 

involve the supplier at an early phase of the NPD process (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014, 

for an effective project quality regarding the production speed to the market. An organisational 

enabler, with the help of a guest engineer or a site engineer (Garengo & Panizzolo, 2013, 

should also be applied. 

However, when it comes to new products of great importance the company should avoid 

involving the supplier for the NPD process (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) and instead 

only use technological based integration in a late phase of the process, such as the phase where 

only technological enablers are used (Garengo & Panizzolo, 2013).     
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SAMMANFATTNING 

 

En motorvärmare är en värmare för kylvätska till motorer. Dessa finns i fordon och i detta fall 

riktas det till motorvärmare i v8 motorer som finns i Företagets lastbilar.  

 

Syftet med detta examensarbete är att effektivisera produktutvecklingen genom att optimera 

samarbetsformerna med leverantörer. Detta sker genom att sänka produktutvecklingens 

kostnader och utvecklingstid. 

Samarbetsformen av leverantör kan variera under produktutvecklingen. Beroende på om de 

skall vara delaktiga i projektet helt och hållet, delvis eller inget. 

 

Problemet är hur en rekommendation för samverkan ska se ut. För att kunna ta reda på detta så 

behöver man veta vilka variabler som påverkar samarbetet mellan företag och leverantör. Detta 

görs för att kunna ge en rekommendation om det bästa möjliga sättet för vilket ett samarbete 

med en leverantör bör ske för att uppnå en effektiv produktutveckling (PU) och hög 

produktprestanda. 

 

Via forskning i form av läsning av böcker och artiklar kunde en jämförelse göras mellan de 

olika teorierna om PU-processen och samarbete & involvering av leverantör i ett företags PU-

process, med företagets verkliga PU-process och dess samarbete & involvering av leverantören 

i ny produktutveckling (NPU). Detta har gjorts för att ta reda på vilka variabler som har 

påverkat och påverkar samarbetet mellan företag och leverantör, och för att ta reda på under 

vilken fas i företagets NPU en leverantör bör bli involverad. 

 

Resultatet visade att företaget inte har tillämpat en gemensam utvecklingsrelation, detta innebär 

att man inte använt sig utav organisatoriska möjliggörare (Garengo & Panizzolo, 2013) utan 

endast teknologiska och metodologiska möjliggörare. Företagets kommunikationskanal har inte 

tillämpats genom face to face möten, utan kommunikationen har främst skett genom email eller 

telefonsamtal. Denna låga kommunikationskanal har resulterat i ett lågt kunskapsutbyte 

(Thomas, 2013) vilket har påverkat NPU-effektiviteten i form av förseningar av projektplan. 

Man har inte heller tillämpat att inte lita på tillit gentemot leverantören (Smets, Oorschot, & 

Langerak, 2013) och inte hållit en konstant nivå av formell kontroll.  

 

Det har även gjorts en fallstudie om utvecklingen av motorvärmare. Denna fallstudie gjordes 

och tillämpades för att kunna gå igenom hela företagets verkliga NPU-process steg för steg, 

och därefter studera hur samarbetet har varit mellan förtaget och leverantören. 

Denna studie har haft vissa specifikationer som har satt gränser för arbetet, bl.a. ska 

motorvärmaren designas så att den uppfyller vissa krav och kundernas krav.  

Huvudprincipen är att ersätta den nuvarande motorvärmaren som ingår i dagens V8 motorer 

med en som har en ny design som tar hänsyn till monterbarhet, demonterbarhet, kvalitet, 

tillverkningskostnad och är bakåtkompatibel.  

 

Examensarbetet har tagit hänsyn till produktutvecklingsmetoden från boken ”Product Design 

and Development” (Ulrich & Eppinger, 2012) vid utvecklingen av motorvärmare. Detta har 

skett med undantag för vissa punkter som t.ex. hur tidsplaneringen för projektet tagits fram, 

vilket bestäms av projektledaren som lägger fram tidsplaneringen för utvecklingen av hela v8 

motor. 

Enligt slutsatsen så bör företaget vid NPU tillämpa en konstant nivå av formell kontroll vid 

samarbete med leverantören vid utvecklingsfasen och inte enbart vid serieproduktion (Smets, 

Oorschot, & Langerak, 2013), samt att inte lita på tillit gentemot leverantören. Företaget bör 
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även använda face to face möten som kommunikationskanal för att åstadkomma hög 

informationsutbyte (Thomas, 2013). 

Vid NPU med en komplex produkt eller vid kort projekttid så bör företaget involvera 

leverantörer vid tidig fas av NPU-process (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014), för en effektiv 

projektkvalitet gällande produktsnabbhet till marknad. Samt att tillämpa organisatorisk 

möjliggörare med hjälp av gästingenjör eller platsingenjör (Garengo & Panizzolo, 2013). 

Däremot vid en ny produktnyhet som är väldigt viktig för företaget så bör företaget undvika att 

involvera leverantörer vid NPU-process (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) genom att 

använda sig av istället enbart teknologisk utvecklingsrelation i en sen fas av processen 

(Garengo & Panizzolo, 2013). 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Examensarbetet ingår i magisterutbildningen ”Produkt- och processutveckling/maskinteknik” 

vid Mälardalens högskola. Det utfördes åt Scania CV AB och går ut på att försöka ta reda på 

dels hur en motorvärmare kan vara utformad för att uppfylla vissa krav och därmed ha en större 

möjlighet att nå ut på marknaden, och dels hur kan man få en bättre samverkan mellan 

företaget och leverantören så att budgeten inte överskrids och att arbetet hålls inom 

projekttiden.  

 

Behovet av en ny motorvärmare dök upp i samband med det nya NCG projektet för V8 

motorer. Det bestämdes att en pilottermostat skulle införas på motorn. Pga. av brist på utrymme 

i motorn så beslutades det att pilottermostaten skall dela plats med motorvärmaren d.v.s. 

använda samma utgångshål som finns på motorblocket för motorvärmaren. Då kom förslaget 

för att lägga en distans mellan motorblocket och flänsen för motorvärmaren. Tjockleken på 

distansen är 8 mm. Syftet med distansen är att ansluta pilottermostaten direkt på distansen med 

slang, vilket gjorde att motorvärmaren blev 8mm högre och stack ut längre från motorblocket 

med 16 mm. Detta medförde en krock med verktyg som bl.a. skruven till EGR systemet. 

Krocken skapade skador på motorvärmaren, vilket blev ett akut problem vid produktionen. För 

att kunna slippa flera variationer och ytterligare kostnader för motorvärmare så kom en 

förfrågan om en lösning där det finns möjlighet till bakåtkompatibel motorvärmare, som kan 

används både i dagens motorer (NGS), och i de nya motorerna i NCG. I samband med denna 

förfrågan dök en annan förfrågan upp om att få en lösning där man kan minska 

tillverkningskostnader på den nya motorvärmaren i förhållande till den nuvarande som är 

väldigt dyr. Utvecklingen av motorvärmaren hade inte varit så effektiv där underleverantörer 

hade varit involverade pga. ineffektiva samarbetsformer, vilket var anledningen till 

undersökningen om att få en bättre samverkan. 

 

 

Problemformulering 

Hur en rekommendation för samverkan ska se ut: 

Man behöver ta reda på vilka variabler som påverkar samarbete mellan företag och leverantör 

för att kunna ge en rekommendation över vilket är det bästa möjliga sätt för samarbete med 

leverantör för att kunna få en effektiv PU process utveckling och hög produktprestanda 

 

 

Teorier 
För att kunna undersöka problemet behövdes det användas två olika teorityper. Teorin om PU-

processen, och teorier om samarbete mellan leverantör och företag. Teorin om PU-processen 

behövs för att kunna se under vilken fas i processen leverantörer integreras vid 

produktutvecklingen. 
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1.1.1 PU-Process  

Produktutvecklingsprocessen som används är Scania PU processen 2,1. Den liknar Generic 

Product Development (se figur 1) (Ulrich & Eppinger, 2012), men detta uppdrag liknade mest 

”Spiral produkt utvecklings process” (se figur 2). Denna process är likadan som Generic 

Product Development men med skillnaden att spiral-processen upprepar faserna detaljerad 

design, prototyper och tester flera gånger för att förfina motorvärmaren tills den blir perfekt 

och färdig. 

 

 

 
Figur 1: Generic product development 

 

 

 

 

 
Figur 2: Spiral product development 

 

Den första fasen är planering. Det kallas även för fas noll för att det föregår projektets 

godkännande och lansering av själva produktutvecklingsprocessen. Denna fas börjar med 

identifieringsmöjligheter som styrs av företagets strategi och inkluderar en bedömning av 

teknologiutvecklingen. Så denna fas involverar inte produktutvecklaren, utan projektledarna 

gör den i början när de tar fram förslag till projektet. Då lägger de även en tidsplan som 

förutsätts räcka för hela projektet. Därefter får berörd produktutvecklare respektive uppdrag att 

utföra hela utvecklingsarbetet under den bestämda/begränsade tiden. 

 

Den andra fasen är konceptutveckling. I denna fas används ”The Front- End Process” den 

kallas även för det ”gula projektet”, vilket innebär att en grupp enbart jobbar med denna fas för 

att ta fram nya idéer och förslag. Detta sker specifikt när det gäller en ny plattform av en helt 

ny motor. Denna fas består av: 

A- Identifiering av kundens behov 

B- Införande/fastställande av målspecifikation 

C- Koncept generering 

D- Val av koncept 

E- Tester för konceptet 

F- Fastställning av den slutliga specifikationen 

G- Projektplanering 

Den tredje fasen är systemnivådesign. En nedbrytning av produkten till delsystem och 

delkomponenter samt en preliminär design av nyckelkomponenten. De ursprungliga planerna 

för produktionssystemet och slutmontering brukar även definieras under denna fas. Output av 
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den här fasen är geometrisk layout för produkten, funktionens specifikationer och diskussioner 

som även är en väldigt viktig aktivitet.  

 

Den fjärde fasen är detaljdesign. Detta innebär kompletta specifikationer för geometrin, 

material, toleranser, identifikationen av ”Standard Parts” och processplan för verktyg till 

produkten, för att kunna tillverka den. Output av denna fas är ritningar, datafiler, 3d modeller, 

ECO:t. Tre saker som skall vara klara vid detaljdesignen är material, tillverkningskostnader och 

robust prestanda.  

 

Den femte fasen är tester och förfining. Denna fas görs i samarbete mellan utvecklingen och 

produktionen. Den består av 2 olika prototyper. Först Alfa-prototyper som är gjorda internt hos 

företaget med FFF- modell (Fri Form Funktion). Dessa provmonteras tillsammans med någon 

från DEPB gruppen (ansvarig beredare i produktion), som genom diskussion och synpunkter 

undersöker om det behövs ytterligare justeringar av modellen. I sådant fall görs ytterligare 

ändringar i modellen och det beställs en ny prototyp (FFF modell), som provmonteras på 

motorn i produktionen, tillsammans med DEPB. Om produktprototypen blir godkänd och 

klarar av provmonteringen utan anmärkningar då går man vidare till Beta-prototyper som 

beställs och görs hos leverantören med riktiga material (exempelvis stål). Det görs även en 

konstruktionsgenomgång med övriga gruppmedlemmar, som en checklista där man går igenom 

alla punkter som berör utvecklingen av produkten, för att kolla vilka punkter produkten 

uppfyller och vilka punkter som den inte uppfyller. 

 

Den sjätte fasen är produktion ramp upp. Denna fas sker när man går in i SOP (Start Of 

Production) då produkten börjar användas i serieproduktionen. När detta sker ska man 

undersöka om det inträffar några avvikelser eller inte. En förekommen avvikelse (röd pil – 

ärende) är ett FQ ärende, vilket innebär fältkvalitet. FQ-teamet registrerar denna avvikelse och 

skickar den till ansvarig konstruktör för att lösa problemet omgående.  

 

1.1.2 Teorier om samarbete mellan företag och leverantörer 

 

- Påverkan av PU-prestanda på leverantör integration på NPU 

 

Leverantörsintegration i NPU (Ny Produkt Utveckling) hänvisar till samarbetsengagemang av 

leverantörer i ett företags NPU-process, för att uppfylla kundkrav. Detta kallas för Black Box 

leverantörsintegration i NPU (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) då leverantören övertar 

nästan hela ansvaret för att utforma delar och komponenter enligt företagets 

produktspecifikationer.  

Black Box leverantörsintegration och samarbete i företagets NPU påverkas av fem fasta 

parametrar som företaget behöver ta hänsyn till för att använda Black Box 

leverantörsintegration i företagets NPU:  

 

1. Komplexitet (hypotes 2) (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Komplexitet kan definieras 

som när en produkt har flera funktioner, en lång utvecklingstid eller är svår att tillverka.   

2. Snabbheten till marknaden (hypotes 4) (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Snabbheten till 

marknaden hänvisar till tiden för projektet. Detta sträcker sig från att den förberedande 

utvecklingen av produkten börjar tills, den går till produktion. 

3. Vikten av NPU-uppgiften (hypotes 1) (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Vikten av NPU-

uppgiften definieras som den grad till vilken uppgiften är relaterad till företagets 

kärnkompetenser och skapar kundvärde. 
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4. Innovation (hypotes 3) har ingen betydelse för Black Box leverantörsintegration för det gick 

inte att bevisa i undersökningen (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Produktinnovation 

definieras som den grad till vilken en ny produkt är en nyhet och har generativ kapacitet. 

5. Tekniskosäkerhet (hypotes 5, hypotes 6) Teknikens osäkerhet definieras som graden av 

förändring och oförutsägbarhet teknikutvecklingen har i ett företags organisation. Den har 

ingen betydelse för Black Box leverantörsintegration då det inte gick att bevisa i 

undersökning. Men den modererar effekten av Black Box på produktsnabbheten till 

marknaden och produktinnovation (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014).  

 

Följande kan förespråka Black Box leverantörsintegration: komplexitet (hypotes2), snabbheten 

till marknaden (hypotes4) (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). 

 

Följande talar emot Black Box leverantörsintegration: (hypotes1) vikten av NPU-uppgiften 

(Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). 

 

Innovation och tekniskosäkerhet (hypotes 3,5,6) har ingen betydelse för Black Box 

leverantörsintegration men den påverkar, det gick inte att bevisa (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 

2014). 

 

Teknikosäkerhet för Black Box leverantörsintegration gick inte att bevisa i undersökningen. 

Men den modererar effekten av Black Box på produktsnabbheten till marknaden och 

produktinnovation. Forskning (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) tyder också på att Black Box 

leverantörsintegration är mer effektivt för att snabba på marknaden i en teknologiskt stabil 

miljö, än i en teknologiskt volatil. Därför, i en mycket tekniskt osäker miljö, uppmanas NPU 

chefer att vara försiktiga när de gör strategiska beslut.  

 

Undersökning (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) visar att om företaget låter leverantören 

utveckla vissa komplexa uppgifter som inte är viktiga för företaget så utnyttjas leverantörens 

kärnkompetens. Samtidigt kan företaget koncentrera sig på att utveckla viktiga uppgifter och 

kunskaper vilket leder till bättre produktinnovation och kortare utvecklingstid. Detta leder med 

andra ord till en bättre NPU-prestanda. Detta motsvarar Black Box leverantörsintegration 

eftersom integreringen börjar vid tidigt fas av PU-process, vilket påverkar produktsnabbheten 

till marknaden.  

 

Som undersökningen visar (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014), påverkar Black Box 

leverantörsintegration avsevärt produktsnabbheten till marknaden. En användning av Black 

Box leverantörsintegration och täta kontakter med leverantören möjliggör koncentration på 

viktiga produkter/teknik. Detta genom att använda sig av leverantörens kompetens i 

utvecklingen av produkter och därmed spara tid på utvecklingen, som leder till en snabbhet till 

marknaden.  

 

Om målet med NPU-strategin enbart är snabbare hastighet till marknaden, så är Black-Box 

leverantörsintegration mycket effektiv, som studieresultatet (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 

2014) har bekräftat. 

Black Box leverantörsintegration och följande talar emot (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) 

(hypotes 1) vikten av NPU-uppgiften.  

Studie (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) visar tydligt att NPU-uppgifter med anknytning till 

företagets kärnkompetens bör utformas i egen regi, (In-house), som överensstämmer med 

synen på resursbaserad teori. Ju viktigare produkten är, desto mindre blir integrationen av 

leverantören i Black Boxen. Forskare varnar företag från att blanda in leverantörer i en tidig fas 
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av NPU, för att det finns en risk att företaget förlorar kärnkompetensen vid samarbetet med 

leverantörer vid en tidig fas av NPU. Utöver det, så finns det en risk för kopiering av den nya 

tekniken. Med andra ord bör företaget behålla den nya tekniken, samt den viktiga 

kärnkompetensen och utföra arbetet internt (in-house), utan att dela med sig av tekniken med 

andra företag eller leverantörer.  

Innovation och tekniskosäkerhet har ingen betydelse för integration black ox då det inte gick att 

bevisa i undersökningen (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Det innebär att det inte finns 

bevis för att en större användning av integration Black Box leverantör i NPU leder till mer 

innovativa produkter för företaget p.g.a. att man kan utnyttja leverantörens kärnkompetens. 

Blackbox leverantörsintegrationsstrategi tillåter företaget att externt föra vissa uppgifter till 

leverantören vilket optimerar kostnader, kvalitet och snabbhet till marknaden. På så sätt kan 

företaget koncentrera sig och sina resurser på viktiga uppgifter som leder till högre/bättre NPU-

prestanda. 

 

IPU (Integrerad Produkt Utveckling) är en viktig metod för att producera komplexa produkter 

på kort tid och till låga utvecklings- och tillverkningskostnader. IPU är till för att förbättra 

prestanda för NPU (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014), genom överlappning eller parallell 

integration av internt och extern integration. Den interna integrationen är den mellan företagets 

olika avdelningar, mellan cheferna, där alla konstruktörer skall vara inblandade från början, 

arbetet skall vara jämt fördelat och chefer skall ha en direkt kontakt och ett nära samarbete med 

projektledarna.  

 

De tidigare nämnda fasta parametrarna avgör graden av leverantörsintegration i företagets 

NPU. Graden av leverantörsintegration varierar på en skala där leverantörens inblandning i 

NPU kan vara väldigt liten och begränsad till en Black Box leverantörsintegration där 

leverantören övertar nästan hela ansvaret för att utforma komponenterna av en ny produkt 

enligt företagets produktspecifikationer. 

 

Det finns 3 olika kategorier av möjliggörare som krävs vid leverantörs involvering i IPU 

(Garengo & Panizzolo, 2013) och vilken/vilka möjliggörare som används beror på vad för slags 

kluster som används för leverantörsintegration. 

 

Så IPU har ett ramverk som består av tre propositioner/möjliggörare (se bilaga 22): 

  

1. Organisatoriska möjliggörare som IPU-ramverk (Garengo & Panizzolo, 2013) innebär 

förändringar i organisationsstruktur och mekanismer, t.ex. en gästingenjör från leverantören 

som sitter på plats hos ett utvecklingsföretag under en viss period, eller att ha en 

platsingenjör från företaget hos leverantören under en viss tid (Garengo & Panizzolo, 2013), 

tvärfunktionella team, samordningskommittéer, matrisstrukturer, funktionell rotation, tidig 

involvering av leverantörer, decentralisering och deltagande i beslut, beslutsfattande och 

personalpraxis.  

 

2. Teknologisk möjliggörare som IPU-ramverk (Garengo & Panizzolo, 2013). Vilket innefattar 

användning av tekniska verktyg som kan stödja utbytet av tekniska data och kunskap mellan 

företagets utvecklingsteam och leverantör. Detta för att stödja leverantörens engagemang i 

IPU, som t.ex. CAD/CAM, videokonferenser, CAD/CAM data byte och PDM (Produkt 

Data Management). 

 

3. Metodisk möjliggörare som IPU-ramverk (Garengo & Panizzolo, 2013). Detta innefattar de 

metoder som stödjer konstruktionen och förbättrar samarbetet mellan design och 
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tillverkning, som DFM) Design For Manufactutability), DFA (Design For Assembly), och 

Design To Cost. 

 

Enligt (Garengo & Panizzolo, 2013) är den organisatoriska möjliggöraren berömd, i 

vetenskaplig litteratur, för att öka effektiviteten vid PU-processen. Integrationen av 

leverantören i produktutveckling leder till lägre utvecklingskostnader, färre tekniska 

förändringar, högre kvalitet med färre fel och kortare tid till marknaden.  

Faktum är att fokus på den teknologiska möjliggöraren inte är tillräckligt för att stödja IPU. 

Litteratur betonar att alla andra möjliggörare (organisatoriska och metodiska) är avgörande 

faktorer för samverkan (Garengo & Panizzolo, 2013).  

 

Enligt (Ramsey, 2004) så innebär DFM att utvecklingsföretaget designar sina produkter så att 

de passar leverantörens tillverkningsprocess för att det ska gå att tillverka. Definitionen av 

DFA enligt (Shipulski, 2007) är att företaget designar produkter för att på ett enkelt sätt kunna 

montera och demontera produkten i produktionen och eftermarknaden. Denna metod 

rekommenderas i (Garengo & Panizzolo, 2013) att användas. ”Design To Cost”, enligt (Dean, 

1991), innebär att företaget designar och tillverkar en produkt efter en bestämd budget för att 

hålla nere tillverkningskostnaderna. Med andra ord så begränsas och bestäms designen på 

produkten av en bestämd angiven tillverkningskostnad. 

 

Vilka av de tre ovanstående nämnda IPU-möjliggörarna som används, och när i IPU-processen 

de används, resulterar i tre olika kluster för leverantörsintegration (se bilaga 23): 

 

1. Gemensam utvecklingsrelation (CO-Development Relation) som kluster för 

leverantörsintegration (Garengo & Panizzolo, 2013). 

2. Delvist integrerad utveckling (Partially Integrated Development) som kluster för 

leverantörsintegration (Garengo & Panizzolo, 2013). 

3. Teknologisk baserad integration (Technological Based Development) som kluster för 

leverantörsintegration (Garengo & Panizzolo, 2013). 

 

Klustret gemensam utvecklingsrelation (Co-Development) sker när företag använder sig av alla 

tidigare möjliggörare (teknologisk, organisatorisk och metodisk) vid leverantörsintegration i 

tidig fas av PU. Gemensam utvecklingsrelation mellan företag och leverantör vid utvecklingen 

av produkter, beskrivs som en stark integration (Garengo & Panizzolo, 2013) (se bilaga 23).  

 

Delvist integrerad utveckling, är en halv stark leverantörsintegration i IPU enligt studier 

(Garengo & Panizzolo, 2013), och tillämpas av företag genom användning av två möjliggörare 

utav tre, ofta teknologiska och metodiska.  

Det negativa sambandet mellan vikten av NPU-uppgifter och Black Box leverantörsintegration 

i NPU visar att chefer bör vara försiktiga när de fattar sina beslut.  

 

I detta fall används teknologiskt baserad integration, vilket är en svag integration (Garengo & 

Panizzolo, 2013) företag nöjer sig med att integrera leverantören i endast tekniska verktyg som 

CAD/CAM, PDM pga. att produkten är väldigt viktig så begränsar företaget involveringen av 

leverantören i NPU. Öppen innovation är användningen av externa idéer samt interna idéer för 

att påskynda intern innovation och utvidga marknaderna för extern användning av innovation. 

vilket innebär samarbete med kunder, leverantörer, universitet eller andra innovations partners 

kan inkluderas här. 

 



17 (80) 

När leverantören integreras i NPU processen, krävs ett kontinuerligt flöde av information för 

att säkerställa bästa möjliga resultat. Detta flöde sker via kommunikationskanaler. 

 

 

- Ett av de största hindren för en framgångsrik leverantörsintegration är en 

ineffektiv kommunikation 

 

Definitionen på medie-rikedom är kapaciteten att förmedla information på ett effektivt sätt. Det 

finns olika typer av kommunikationskanaler, dessa sträcker sig från hög medie-rikedom till låg 

medie-rikedom enligt ordningen face to face möte, videokonferens, telefon, email, web- 

baserade verktyg (Wiki) och sist skriftlig rapport. 

 

Enligt studieresultat (Thomas, 2013) så var kommunikationskanalens rikedom en hypotes för 

att påverka NPU-prestanda genom dess effekt på kunskapsutbyte, denna beskrivs nedan: 

 

1. Ju högre nivå av kunskapsutbyte mellan företaget och leverantören, desto högre grad av 

NPU-effektivitet fås gällande kvalitet (hypotes H2a) (Thomas, 2013). 

 

2. Ju högre nivå av kunskapsutbyte mellan företaget och leverantören, desto högre grad av 

NPU-effektivitet fås gällande snabbheten till marknad och R & D budget (hypotes H2b) 

(Thomas, 2013). 

 

3. Kunskapsutbyte förmedlar relationen mellan kommunikationskanalrikedom och företagets 

NPU-kvalitet (hypotes H4a) (Thomas, 2013). 

 

4. Kunskapsutbyte förmedlar relationen mellan kommunikationskanalutbyte och företagets 

NPU-effektivitet gällande snabbheten till marknaden och Ro D budget (hypotes H4b) 

(Thomas, 2013). 

 

5. Effektiviteten för kommunikationskanalen. 

 

6. Formell kontroll samt att inte lita på tillit (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013).  

 

Studieresultatet ger stöd till hypotes H4b (Thomas, 2013) att Kunskapsutbyte förmedlar 

relationen mellan kommunikationskanalutbyte och företagets NPU-effektivitet gällande 

snabbheten till marknaden och Ro D budget. Det ger även stöd till hypotes H2b (Thomas, 

2013) som säger att ju högre nivå av kunskapsutbyte mellan företaget och leverantör desto 

högre grad av företagets NPU-effektivitet gällande snabbheten till marknad och R & D budget.  

 

När leverantören integreras i NPU-processen så krävs ett kontinuerligt flöde av information för 

att säkerställa bästa möjliga resultat. Detta flöde sker via kommunikationskanaler. 

 

Enligt (Thomas, 2013) så visas det att en effektiv kommunikationskanal och ett effektivt 

kunskapsbyte mellan leverantören och företaget sker genom face to face möten, email, samt 

webbaserade verktyg som wikis och bloggar. Anledningen till att face to face möten är den 

bästa kommunikationskanalen, är för att man kan förmedla fler nyanser av känslor vilket 

minskar risken för missförstånd och missuppfattningar. På så vis kan man minska den 

mänskliga faktorn. Enligt studier (Garengo & Panizzolo, 2013) är IPU är en viktig metod för 

att producera komplexa produkter på kort tid, och till låga utvecklings- och 

tillverkningskostnader. 
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IPU är till för att förbättra prestanda för NPU genom överlappning eller parallell integration av 

intern och extern integration. Så IPU baseras på hög nivå av tvärfunktionell kommunikation 

och för att uppnå höga nivåer av prestanda kräver IPU dels överlappning av aktiviteter och dels 

ett kraftfullt informationsbyte. Detta kräver integration mellan avdelningen för interna aktörer 

och externa aktörer med leverantören. Studieresultat (Thomas, 2013) ger stöd till hypotes (H2a) 

som säger att ju högre nivå av kunskapsutbyte som sker mellan företag och leverantör, desto 

högre blir graden av företagets NPU-effektivitet gällande kvalitet. Den (Thomas, 2013) visar 

även stöd för hypotes (H4a): Kunskapsutbyte förmedlar relationen mellan 

kommunikationskanalsrikedom och företagets NPU kvalitet. 

 

 

- Påverkan av företagets tillit & formell kontroll på NPU-prestanda vid leverantör 

integration 

 

Det obetydliga förhållandet mellan Black Box leverantörsintegration och produktinnovation är, 

även det, en varning för att företagets egen NPU-förmåga kan försämras om företaget förlitar 

sig för mycket på leverantörer i NPU (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Så m.a.o. ska företag 

inte lita på tilliten, eller förlita sig på informell kontroll, utan de borde hålla sig till en konstant 

nivå av en formell kontroll (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013).  

Studieresultaten (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013) visar att en konstant nivå av formell 

kontroll verkar mer fördelaktigt än omväxlande perioder av hög formell kontroll med perioder 

av hög informell kontroll. 

Det finns tre typer av formell kontroll (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013):  

- Inputkontroll som företag använder innan start av leverantörens NPU-aktiviteter som 

t.ex. utbildning.  

- Processtyrning som avser företagets insatser för att påverka det förfarande som används 

för att uppnå NPU-mål, t.ex. övervakning av leverantörers konstruktörer via strukturella 

video- och konferenssamtal. 

- Outputkontroll som gäller NPU-prestanda och krav som måste ställas in och utvärderas, 

d.v.s. kvalitetskontroll. 

Enligt (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013) så ökar företagets förtroende för leverantören 

möjligheten att förlita sig på informell styrning och företagets beroende av informell styrning 

ökar leverantörens förtroende för företaget, då en formell kontroll minimerar skapandet av 

ömsesidigt förtroende, eftersom det antyder misstänksamhet och misstro av företaget. 

 

 

1.1.3 Motorvärmare 

En motorvärmare är till för att värma kylvätskan i en motor. Kallstart ger upphov till högre 

bränsleförbrukning och emissioner, eftersom att en kall motor innebär att en större friktion 

behöver övervinnas, och att förbränningen därför inte är optimal. Att i förväg värma motorn 

resulterar därför i att kallstartseffekterna minskar (Carlson, Hammarström, & Bladlund, 2014).  

Traditionellt sett har denna motorvärmning skett genom att kylvattnet värmts, vilket i sin tur 

värmt motorblocket. Kallstart ger upphov till högre bränsleförbrukning och emissioner 

eftersom en kall motor leder till en ökad friktion som måste övervinnas samt en sämre 

förbränning. Ju kallare yttertemperaturen är, desto större blir kallstartseffekten. Med 

motorvärmare är det möjligt att öka motortemperaturen vid start vilket minskar 

kallstartstilläggen. Ju lägre den initiala motortemperaturen är desto större är 

reduktionsmöjligheten. Studier visar på att betydande avgasreduktioner, samt en reduktion av 

bränsle- och CO2- förbrukning kan uppnås genom att bilmotorer förvärms innan start. 
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Dagens motorvärmare består av dubbla slingor, en fläns, ett kontaktdon, en o-ring och 3st stift 

som sitter inuti kontaktdonet (bilaga 1). Slingans funktion är att leda strömmen för att värma 

upp vätskan. Strömmen/effekten ska vara på 1500watt. Varje ände av slingan är kopplad till ett 

stift och mellan de två stiften finns det ett tredje stift som kopplar dem samman. Kontakten blir 

i sin tur kopplad till motorvärmarkabeln som är på 230 volt. Flänsens uppgift är att kunna 

montera motorvärmaren på motorblocket via två hål där två M8- skruvar sätts. O-ringens (som 

finns på flänsen), uppgift är att se till att kontakten mellan motorvärmaren och motorblocket är 

så tät som möjligt.  

Motorvärmarens läge på den nya motorn är ett väldigt känsligt område, dels eftersom den delar 

gränssnittet med pilottermostaten genom att använda samma hål på motorblocket, och dels 

eftersom den ligger nära EGR-systemet och vattenröret. Detta gör att det finns risk för en krock 

med verktygshylsan till de nämnda komponenterna vid deras montering. Dessutom finns det en 

risk för krock med verktygshylsan för flänsen till själva motorvärmaren vid monteringen. En 

annan risk är skavning av motorvärmarens kabel när motorvärmaren ligger väldigt nära EGR 

systemet. 

 

 

1.1.4 Scania CV AB 

Företaget har som mål att leverera optimerade tunga lastbilar, bussar, motorer och tjänster.  

Företaget utgår från tre kärnvärden: Kunden i första hand, Respekt för individen och Kvalitet, 

dessa binder samman och bildar grunden till företagets kultur, ledarskap och affärsframgångar 

(se figur 3). Företagets modulära produktsystem innehåller ett begränsat antal 

huvudkomponenter och möjliggör en mycket hög grad av anpassning, samtidigt som 

kostnaderna för produktutveckling, produktion och reservdelshantering hålls nere. Alla fordon 

skräddarsys utifrån specifika transportbehov, vilket ger kunden en bättre övergripande 

driftsekonomi. 
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Figur 3: Företaget huset 

 

Scania CV AB, som är en lastbils- och buss- tillverkare, tillverkar inte motorvärmare själv, 

utan utvecklar och designar motorvärmare enligt kundens krav och behov. Därefter ber 

företagets ansvarige konstruktör leverantören att tillverka dessa enligt företagets önskemål 

gällande design och krav. En kontinuerlig diskussion mellan företaget och leverantören 

fortsätter om den aktuella motorvärmaren tills man kommer överens om en lösning som 

uppfyller både företagets design & krav och leverantörens tillverkningskrav. 

 

Företagets motorer är indelade till 3 olika motorplattformer: 5-, 6- och 8- cylindriga. 5 och 6 

cylindriga motorer används i raka, Otto samt Etanol motorer, medan 8 cylindriga används i V8 

motorer. Varje motor har olika prestanda beroende på vilken effektnivå, emissions nivå och 

antal cylindrar motorn har.  

5 cylindrig motor har effekten mellan 230-320 hk 

6 cylindrig motor har effekten mellan 340-500 hk 

8 cylindrig motor har effekten mellan 520-730 hk 

De olika emissions klasser är EU0,EU3,EU5 och EU6 som beskriver utsläppsnivå av 

avgaserna, då den högsta emissionsklassen EU6 har den minsta utsläppsnivå. Emission klassen 

påverkar vilket insprutningssystem, som skall användas, t.ex. i EU6 så används EGR kylare. 

När det gäller motorvärmare så har företaget bara 2 sorter, en för Raka- samt Otto motorer, och 

en för V8 motorer. Samtidigt så finns det speciella motorvärmare för Marinmotorer. Dessa 

räknas dock inte med pga. att man brukar använda motorvärmarna som finns på V8 och Raka 

motorer till Marinmotorer, som istället anpassas med ytterligare egenskaper efter behov. 
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1.1.5 Leverantören AB 

Leverantören AB är ett litet företag som ligger i Eskilstuna. De tillverkar motorvärmare till 

nästan alla bilindustrier bl.a. Volvo, Porsche, Mercedes, och VW.  Leverantören består av 100 

personer där 65 personer jobbar i produktion och 35 personer arbetar som tjänstemän. 

Leverantören köper färdiga flänsar och bussningar, samt köper även färdiga rör och gör om 

dem till slingor. De köper även långa rör för att använda i oljevärmare. Stiften och kontakterna 

tillverkar dock leverantören själv.  

Leverantören har 800 olika modeller på motorvärmare. De gör en brygga mellan stiften och 

slingorna. De fyller slinginnehållet med purer (polyoreta) för att säkerställa tätheten. Slingorna 

som används på de nuvarande motorvärmarna köper leverantören från en annan 

underleverantör med färdig lödd fläns, plus 2 bockningar. Det enda som leverantören gör är att 

stoppa gummi (polyoreta) i slingan, gjuta stiften i kontakten samt bocka slingan vid närmast 

kontakten. Leverantören tillverkar även motorvärmare med inbyggd termostat som används i 

brandbilar, industri - marin och bärgningsbilar. Då termostatens funktion är att den reglerar 

temperaturen i motorvärmaren genom att stänga av motorvärmaren vid 50 grader och slå på 

den vid 25-30 grader.  

 

 

1.2 Måldokument 

1.2.1  Syfte 

Syftet är att effektivisera produktutvecklingen genom att effektivisera samarbetsformerna med 

leverantörer. 

Att effektivisera produktutvecklingen sker genom att sänka produktutvecklingens kostnader 

och utvecklingstid. 

Samarbetsformen av leverantör kan variera under produktutvecklingen. Beroende på om de 

skall vara delaktiga i projektet helt och hållet, delvis eller inget. 

 

Examensarbetsforskning skall bidra till en förbättring av samarbete mellan företaget och 

leverantörer vid produktutveckling. 

 

Frågeställningar  

 Vilken samarbetsform ska man använda mellan företaget och leverantören vid NPU? 

 När och hur ska man involvera leverantören vid motorvärmarens utvecklings process? 

 Vilka parametrar påverkar samarbetet mellan företaget och leverantören? 

 

 

1.2.2 Avgränsningar 

Examensarbetet omfattar 20 veckors heltidsarbete eller 40 veckors halvtidsarbete.  

Enbart motorvärmarutveckling studeras enligt företagets produktutvecklingsprocess. Stor vikt 

läggs därefter på forskning inom leverantörssamarbete och dess involvering i företagets PU-

process, där man begränsas till sökträffar av artiklar som berör detta område.  

En annan avgränsning för examensarbetet är att inga praktiska utvärderingar kring förslag till 

förbättringar kommer att göras vid leverantörs integration i produktutvecklingen. 

 

Examensarbetet har dels utförts på Scania CV AB i Södertälje, dels hemma och dels i skolan på 

fritiden. Företaget har ställt upp för mig genom att ordna resurser för hemmabruk bl.a. 

företagets system och program (Catia V5, Aros, Enovia, företagets intranät, företagets 

ritningsarkiv, dokumentarkivet, företagets informations filer osv) som behövdes för att arbetet 
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skulle utföras utan hinder. En handledare (Holger Dreher) har funnits på företaget och en 

handledare (Marcus Bjelkemyr) samt en examinator (Sten Grahn) har funnits på institutionen 

för Innovation, Design & Teknik vid Mälardalens Högskola. 
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2 FALLSTUDIE UTVECKLING AV MOTORVÄRMARE 
 

Fallstudiet handlar om alla stegen i utvecklingen av en motorvärmare. Detta är viktigt att veta 

som underlag för att kunna svara på forskningsfrågorna ”hur kan företaget samarbeta bättre 

med leverantörer?”. 

Processbeskrivningen för utvecklingen av motorvärmare är viktig att gå igenom för att ta reda 

på var och hur, i utvecklingsprocessen leverantören, har blivit involverad. Detta är ett 

hjälpmedel för att kunna svara på frågeställningarna och därmed för att kunna uppfylla syftet 

som är ”att effektivisera produktutvecklingen genom att optimera samarbetsformerna med 

leverantörer”. 

 

Produktutvecklingen börjar från en idé till en färdig produkt. I detta ingår alltså 

funktionslösning som ges i 3D CAD modell, beräkningar för max effekt, val av material, 

hållfasthetsberäkningar som görs i CAD-program, tillverkningskostnadsberäkning, 

simuleringar i CAD miljö för montering, demontering vid nominella samt maximala lägen. 

Därefter sker prototypbeställning av en FFF modell (Fri Form Framställning) samt 

provmontering tillsammans med ansvarig beredare i produktion och montörerna. Slutligen görs 

förfining och små justeringar av denna produkt. En 2D detaljeradritning skapas enligt 

företagets krav på leverantören. Därefter gör leverantören i sin tur sin egen ritning med hänsyn 

till företagets krav för att de ska kunna tillverka den slutliga motorvärmaren 

 

 

2.1 Befintliga fakta  
- V8 motor 

- DP EU6 

- NCG 

- 730 hk 

- 100 A generator 

- 150A generator 

- D16 liter 

- Inbyggd pilottermostat  

- Utan inbyggd pilottermostat 

- Passar för befintliga motorplattformer 

- Passar för nya motorplattformer 

- Motorvärmarens effekt är 1500 Watt 

- Motorvärmarkabelns spänning är 230 volt 

 

 

2.2 Krav på konstruktionen 
 Motorvärmaren skall klara av 1500 Watt effekt. 

 Monteras ihop med och utan pilottermostat 

 Monterbarhet i produktion utan att det krockar med monteringsverktyg 

 Åtkomlighet vid demontering i eftermarknad 

 Låga tillverkningskostnader 

 Ergonomisk (enligt) SES-konstruktion 

 Bakåtkompatibel. 

 Robust 

 Hög kvalitet 
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 Tillverkningsbarhet 

 Klarar av riskanalysen 

 Klarar av gränssnittet 

 

 

2.3 Processbeskrivning för utveckling av motorvärmare 
För att utföra utvecklingen av motorvärmare så behöver företagets produktutvecklingsprocess 

följas upp, samt en konstruktionsgenomgång utföras. 

När den ansvarige produktutvecklaren utvecklar motorvärmaren så används bara en del av 

företagets PD-process. Den börjar vid Systemdesign och slutar vid tester och förfining (se figur 

4). Eftersom projektgruppen kom på att det behövdes en ny motorvärmare i ett sent stadium av 

PU – processen, då ”koncept utvecklings” fasen redan var klar för motorprojektet, så 

resulterade detta i att produktutvecklaren för motorvärmare behövde göra en konceptutveckling 

under Systemdesign fasen.  

 

 
Figur 4: Produktutvecklarens del av företagets PD process vid motorvärmare utvecklingen 

 

 

Första fasen. För att påbörja arbetet krävs det först och främst att tiden fördelas på ett antal 

delsteg så att projektet blir klart enligt planen. 

  

Andra fasen är systemdesign inklusive systemutveckling. Den är nästan samma som ”The 

Front-End Process” (Ulrich & Eppinger, 2012), förutom att det började med tidsplaneringen 

istället för att avslutas med det, så den bestod av: 

  

A- Att identifiera kundens behov 

B- Att införa/fastställa målspecifikation 

C- Konceptgenerering 

D- Val av koncept 

E- Tester för konceptet 

F- Fastställa den slutliga specifikationen 

G- Projektplanering 

 

Systemdesign fasen handlar om att bryta ner motorvärmaren till delsystem och delkomponenter 

samt göra en preliminär design av nyckelkomponenten. Output i den här fasen är en geometrisk 

layout för motorvärmaren, funktionens specifikationer och diskussioner. 

 

Tredje fasen är detaljdesign, som innebär kompletta specifikationer för geometrin, material, 

toleranser, och att identifiera ”standard parts” samt processplanen för verktyg till 
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motorvärmaren för att kunna tillverka den. Output i denna fas är ritningar, datafiler, 3D-modell, 

ECO:t. Tre saker som skall vara klara vid detaljdesign är; material, tillverkningskostnad och 

robust prestanda. 

  

Fjärde fasen är tester och förfining. Denna fas görs i samarbete med produktionen på 

utvecklings sidan. Den består av 2 olika prototyper Alfa-prototyper och Beta-prototyper. Alfa-

prototyper görs internt hos företaget med en FFF- modell (Fri Form Funktion). Motorvärmaren 

provmonteras tillsammans med någon från DEP gruppen (ansvarig beredare i produktion) och 

undersöker om det behövs ytterligare justering av modellen. I så fall görs ytterligare ändringar i 

modellen och beställs en ny prototyp (FFF modell) och provmonteras den nya modellen på 

motorn i produktionen tillsammans med DEPB Om motorvärmaren blir godkänd och klarar av 

provmonteringen utan anmärkningar så går man vidare till Beta-prototypen, som beställs och 

tillverkas hos leverantören med riktiga material (stål). Om Beta-prototyper av motorvärmaren 

blir godkända vid provmonteringen så beställs motorvärmaren för serieproduktion. 

Uppdraget har olika stegmoment och börjar med: 

 

 

2.4 Projektplanering 
Projektplaneringen lades fram, den omfattade hur arbetet skulle komma att utföras under en 

viss tid. Arbetet delades in i delar och varje del skulle utföras under en viss tid för att ordna 

hela arbetssättet och hinna göra allting under den begränsande tiden. Arbetet var begränsat till 

projektets starttid och sluttid. Efter det saknades resurser på företaget för att någon konstruktör 

skulle ta på sig ansvaret att utveckla denna motorvärmare vilket gjorde att arbetet låg efter 

enligt projekttiden. När uppdraget började var det inte mycket kvar av projekttiden, vilket 

innebar att arbetet var tvunget att utföras snabbare och lika effektivt som i normal takt. Under 

första veckan lades det fram ett schema för hela arbetet, i detta schema planerades tiden bakåt. 

Genom att utgå från SOP (Start Of Production) datumet som är vecka 0 (noll) så behövde 

hemtagningen av produkten ske sex månader innan SOP, vilket innebar att motorvärmaren var 

tvungen att vara på lager v.49. För att motorvärmaren ska vara på lager v.49 så behövde 

beställningen göras minst 4-6 veckor innan, alltså v.45. För att beställningen ska kunna göras 

behöver alla underlag vara klara innan dess. Alltså skulle ritningen vara skickad på flöde för 

godkännande av chefen, kompisgranskning, standardgranskning och bli arkiverad (då det tar en 

vecka) v.44, så att inköp får underlaget och kan skicka det till leverantören för beställningen. 

För att kunna skicka ritningen på flöde så behöver 3D modellen, alla ingående beräkningar, 

toleranser, hållfastheten, provmonteringar, tester, SES-konstruktion, riskanalys samt kravet för 

att vara elektriskledande vara klara och designen fastställd (fryst design). Detta skulle ta från 

v.29 t.o.m. v.44. Utav dessa var 4v semester, alltså behövdes 11 veckor för att gå igenom den 

detaljerade designen. V.26-28 var system nivå design, v.25 var val av koncept, v.23 -24 var 

konceptgenerering, v.22 var införande/fastställning av målspecifikation och sist var v.21 för 

identifiering av kundens behov (samtal med produktion som i detta fall är vår kund). Dock 

skulle man ta hänsyn till att tidsplaneringen för produktutvecklingen var preliminär och den 

kunde ändras genom att förlänga en fas och förkorta en annan fas.  
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2.5 Registrering 
Generellt hos företaget så görs registreringen av en ny produkt så fort det blir bestämd att 

utveckla en ny produkt detta görs genom att:  

 

 

2.5.1 Ny ECO nr 

Uppdraget har börjat med att ta fram ett ECO nr. (Engineerig Change Order) i Aros system. 

Anledningen till detta är att registrera i företagets system att det finns ett nytt uppdrag som 

konstruktören har börjat utföra. Där beskrivs själva uppdraget och kopplas till projektet det 

tillhör, när motorvärmaren börjar gälla och vilka produkter den berör (i detta fall V8 motorer). 

Det skrivs i vad, var och varför. Vad det är för produkt, var den skall användas och varför 

behövs produkten.  

 

 

2.5.2 Ny artikel nr 

Ett nytt artikelnummer behöver tas i Aros system och ges den en benämning, i detta fall 

motorvärmare och koppla den till projektet och ECO:t genom att skriva artikel - numret i 

ECO:t som kommande komponent för det berörda projektet samtidig att den kommer att ersätta 

dagens motorvärmare när projektet går till SOP. Sedan ber man RTPS (Produkt koordinator 

gruppen) att registrera och uppdatera informationen samt villkora motorvärmaren till vilka 

motorer den skall ingå i och när. För att alla inom företaget ser denna nya kommande artikel 

och tar hänsyn till det.  

 

 

2.6 Kundens behov 
Både produktionens ansvarige beredare R. V. Siver och montören M. Vayholmen kontaktades 

och det stämdes tid med dem. En träff skedde med dem i produktionen och de blev ombedda att 

visa på en prototyp av en NCG motor, hur och när problemet inträffade och att berätta mer om 

problemet som de upplevde vid motormonteringen. Produktionens ansvarige beredare R. V. 

Siver och montören M. Vayholmen förklarade (personlig kommunikation, 17 Maj 2014) att de 

har problem med den nuvarande motorvärmaren pga. monteringsprocessen. Där de först 

började med att montera motorvärmaren på motorn vid första stationen, varpå motorn gick till 

nästa station där monteringen av vattenrör, som ligger precis ovanför motorvärmaren, skedde. 

Då det används speciella verktyg för att skruva dit skruvarna med rätt moment (20 

Newtonmeter), så hade de lagt märke till att skruv verktyget kom väldigt nära motorvärmaren 

(se figur 5 och även bilaga 3).  
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Figur 5: krock mellan motorvärmare och verktyghylsan till vattenrör 

 

Därför behöver de enligt produktionens ansvarige beredare R. V. Siver och montören M. 

Vayholmen (personlig kommunikation, 17 Maj 2014) vara försiktiga med användning av 

verktyget vid montering av skruven till vattenröret, vilket skapar en fördröjningstid på den 

totala monteringstiden. Detta sker fast de har en bestämd tid för att klara monteringen av 

motorvärmaren under den första stationen innan motorn går vidare till nästa station (för 

montering av vattenrör). Därefter så går motorn till tredje station där de monterar dit fästet till 

EGR-systemet, som ligger direkt under motorvärmaren. Vilket gör att när de vill montera dit 

skruven till fästet med verktyget (se figur 6 samt bilaga 4), så krockar verktyget med kontakten 

till motorvärmaren och resulterar i skada för motorvärmaren.  
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Figur 6: krock mellan motorvärmare och EGR-fästet 

 

Problemet har dykt upp i samband med det nya NCG projektet, där tillämpas en ny 

pilottermostat som monteras ihop med motorvärmaren och delar samma hål till motorblocket 

som motorvärmaren. Distansen till pilottermostaten ligger mellan motorblocket och 

motorvärmaren, vilket gör att motorvärmaren höjs med motsvarande tjockleken till distansen 

för pilottermostaten som är 16 mm (se figur 6 samt bilaga 5). Då motorvärmaren fortfarande 

används på dagens v8 motorer (NGS motorer) behövs det hittas en bakåtkompatibel 

motorvärmare som kan fortsätta användas i NGS samt i NCG motorer. Observera att i NGS 

motorer så finns inte pilottermostaten. Med andra ord så behövs det tas hänsyn till 4 olika 

verktygshylsor runt om motorvärmaren. En hylsa för vattenrör, en för EGR-fästet och två 

stycken för skruvarna till motorvärmaren (se bilaga 6) 
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Figur 7: krock mellan motorvärmare och verktygshylsan till motorvärmare-skruvar 

 

 

2.7 Problemundersökning 
Problemundersökningen började med en undersökning av problemet, detta skedde genom 

läsning om alla underlag som tillhör denna motorvärmare. Det lästes om de olika PCR (Product 

Change Request) som finns i FRAS-ärendet där produktionen har gjort noteringar om vilka 

problem de har haft under monteringen. Problemundersökningen fortsatte med att dagens 

motorvärmare kontrollerades i ritningarna och i 3D CAD. Samtidig så gjordes en jämförelse 

mellan NCG och NGS motorer i 3D CAD. För att kunna se skillnaden jämfördes omgivningen 

för motorvärmare i både fallen och kunna veta hur mycket som skiljer sig mellan dem, vilka 

gränssnitt som gäller och vilka begränsningar som står som hinder för utvecklingen. Det är 

dock inte tillräckligt med att bara se motorerna i en 3D CAD miljö. Vid besöket hos 

produktionen, som nästan varade i en hel dag, var det mycket diskussioner med beredaren och 

montörerna om vilka önskemål och krav de har samt vilka möjliga ändringar som kan göras i 

motorvärmaren. Detta har gjort det lättare att veta och konstatera vilka målspecifikationer man 

har på motorvärmaren. 

 

 

2.8 Målspecifikation 
Efter undersökningen av kundens krav och problemundersökningen så har man kommit fram 

till att motorvärmaren ska uppfylla de nedanstående specifikationerna: 

- Den skall ha en enkel design. Antal bock, slingor och processteg avgör hur enkel 

designen är för motorvärmaren.  
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- Den skall tåla smuts, damm, lera, olja. Motorvärmaren skall klara av smutsiga leriga 

miljöer enligt euroepiska standarder: IEC 60529/A2:2013 och EN 60529/A2:2013.  

 

- Det ska vara svåråtkomligt för vatten i insidan av motorvärmaren. Den skall vara 

vattentätt enligt euroepiska standarder IEC 60529/A2:2013 och EN 60529/A2:2013.  

 

- Den skall ha låga tillverkningskostnader. Motorvärmaren skall ha billigare 

tillverkningskostnader än dagens motorvärmare. 

 

- Den skall vara bakåtkompatibel. Motorvärmaren skall kunna monteras både på dagens 

motor och den nya projektmotorn. 

 

- Den skall ha lätt monterbarhet och demonterbarhet. Motorvärmaren skall monteras och 

demonteras lika smidig som dagens motorvärmare (DFA Design For Assembly). Den 

bör undvika krock med monteringsverktyg. Den skall även kunna dela gränssnittet med 

pilottermostaten, EGR-fästet, vattenröret och kabeln till motorvärmaren utan någon 

krock med dem och utan monteringssvårigheter för de tidigare nämnda komponenterna. 

Den skall klara av de olika prov-monteringarna & -demonteringarna dels via 

simuleringar i CAD miljö och dels via fysisk i produktion.   

 

- Den skall klara av 1500 watt effekt. Motorvärmaren skall klara av företagets provning 

och tester med en effekt på 1500watt. 

 

- Den skall vara färdig i tid för att användas redan vid SOP. Utvecklingen av 

motorvärmaren skall utföras under den beräknade projekttiden och att vara färdig enligt 

projektplanen. 

 

- Den skall vara ergonomisk och uppfylla SES-konstruktion. Företaget har en 

utvärderingsmall (Scania Ergonomi Standard) som konstruktören bör följa och fylla i 

för att veta om motorvärmaren är ergonomisk eller inte, innan man går vidare med en 

fysisk provmontering med montörerna och frågar dem om godkännande. Montörerna 

skall kunna montera motorvärmare utan några fysiska svårigheter som utgör en fara 

eller skada för deras kroppar. Montörerna skall göra en bedömning om huruvida 

motorvärmaren är ergonomisk, och därmed blir godkänd för att kunna gå vidare och 

användas som slutlig lösning, eller inte. Om den inte är ergonomisk, får motorvärmaren 

därmed ändras tills den blir ergonomisk. 

 

- Den ska vara möjlig att tillverkas. Leverantören skall kunna klara av att tillverka 

motorvärmaren med de metoder och verktyg dem har och använder (DFM Design For 

Manufacturability). 

 

- Flänsen skall användas i två varianter. I den ena varianten används flänsen som lock 

ifall motorvärmaren inte skall monteras och i andra fallet så används den som en del av 

motorvärmare. 

 

- Den skall vara robust. Kvaliteten på motorvärmaren skall vara hög genom att klara av 

bl.a. omgivningens temperatur på motorn, som är max 125 grader, samt bör den klara 

av 45000 h, samma livslängd som på lastbilarna. Den skall även inte kunna bli rostig 

med tiden. 
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- Den skall vara EL-säker. Motorvärmaren bör vara skyddad mot EL-chock och klarar av 

kraven på EL-säkerhet enligt euroepiska och svenska standarder EN60335-1 och 

SS4330790. 

 

- Den skall kunna undvika brandrisk. Motorvärmaren bör undvika att utsätta lastbilen för 

en brandfara enligt euroepiska och svenska standarder EN60335-1 och SS4330790. 

Detta görs genom att ha jordade skruvar. 

 

 

2.9 Koncept generering 
Efter att kundundersökningen, problemundersökningen, och alla specifikationer för 

motorvärmaren bestämdes, var det dags för att göra brainstorming och komma fram med olika 

möjliga lösningar. Men först gjordes några frågeställningar. 

Frågeställningar:  

1. Varför har man denna lösning med att ha en extra distans? 

2. Varför kan man inte använda en och samma distans/fläns som både är anpassad för 

slang och motorvärmare genom att istället ha en utgång till slangen på flänsen, och ta 

bort den extra distansen? 

3. Kan vi ta bort flänsen och behålla distansen genom att använda den på motorvärmaren? 

4. Kan vi förlänga den inre diametern på flänsen och lägga en O-ring på utsidan av den?  

5. Eller om vi enbart kan använda flänsen och lägga till insticksnippel vid ena hålet istället 

för skruv? 

6. Kan vi bygga klossar på distansen eller flänsen så att motorvärmaren får någon slags 

styrning? 

7. Vad är det som avgör den nuvarande diametern (12mm) för studsen som ansluts till 

slangen? Kan man ha en smalare? Påverkar det flödet i slangen? 

 

För att svara på de ovanstående frågorna så gjordes intervjuer och diskussioner tillsammans 

med dels NMBO-konstruktören R. Wikner och DEPB- beredare R. V. Sivers, NMGC-

konstruktör M. Ekman samt med min handledare H. Dreher. Vid ett och ett annat tillfälle 

gjordes en intervju med leverantören.  

De ovanstående frågorna genererade sex olika förslagslösningar: 

 

 

2.9.1 Förslag 1. Ändrad befintlig motorvärmare  

Den första tanken som dyker upp är vad som kan göras med den nuvarande motorvärmaren. 

Om det går att justera så att den blir monterbar tillsammans med pilottermostaten. 

Motorvärmaren har fungerat galant i dagens motorer hittills, men problemet har dykt upp i 

samband med pilottermostaten som höjde motorvärmaren med 16 mm (då distansens tjocklek 

till pilottermostaten = 16 mm). Se figur 8.  
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          16 mm 

       
Figur 8: Distanstjockelen för pilottermostaten 

 

Om motorvärmaren ändras genom att förkorta den så skulle problemet, teoretiskt sett, 

försvinna. Det har därför modellerats fram ett förslag med kortare motorvärmare, där längden 

på slingan mellan kontaktdonet och flänsen är kortare med 20 mm. Själva flänsen har även 

blivit tunnare i tjockleken från 8mm till 6 mm (se bilaga 7). Fördelarna med detta förslag är att 

den gör att motorvärmaren uppfyller kravet om att undvika alla krockar med andra verktyg. Det 

går även fortare att göra ändringen och tillämpa lösningen i produktionen så den kan bli klar 

inom projekttidsramen. Nackdelarna med detta förslag är att tillverkningskostnaden för 

lösningen fortsätter att vara lika dyr som dagens motorvärmare. Detta gör att det inte uppfyller 

kravet gällande sänkning av tillverkningskostnader.  

 

 

2.9.2 Förslag 2. Att använda distansen på motorvärmare istället för flänsen 

Genom att använda distansen, som tillhör pilottermostaten, tillsammans med en enkel slinga, 

på motorvärmaren så kan man ta bort flänsen helt och hållet (se bilaga 8). Fördelarna med 

denna lösning är de låga tillverkningskostnaderna, eftersom att antalet artiklar minskas.  

Nackdelarna är att flänsen inte kan tas bort som artikel, pga. att den används som ett lock på 

motorblocket när det inte finns någon motorvärmare. En annan nackdel som förekommer när 

det inte finns en pilottermostat är att öppningen som finns på distansen för anslutningen till 

vattenslangen, blir otäckt och kommer därför behövas en plugg/hatt för att täcka över den.  

 

 

2.9.3 Förslag 3. Ny motorvärmare med en fläns med en insticksnippel 

Förslaget går ut på att förlänga den inre diametern på flänsen, göra spår på utsidan av den för 

att lägga dit O-ringen och samtidigt använda ett av hålen till skruvarna för att montera dit 

insticksnippeln (insticksnippeln funkar både som skruv och rör för att vattnet ska överföras 

igenom till slangen som går till pilottermostaten). Detta är till för att ansluta vattenslangen som 

går till pilottermostaten, vilket gör att distansen på den kan tas bort. (se bilaga 9-10).      

Fördelen med denna lösning är reduceringen av tillverkningskostnaderna eftersom distansen 

och O-ringen, som ingår i pilottermostaten, tas bort. Vattenslangen ansluts vid insticksnippeln 

och vattenflödet överförs via insticksnippeln till vattenslangen. Nackdelen med detta är att 

insticksnippeln måste ersättas med en vanlig skruv vid motorer utan pilottermostat vilket 

innebär att montören måste hålla koll på när det ska monteras ditt en insticksnippel och när det 
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monteras dit en vanlig skruv. Dessutom så behövs det att ta reda på hur mycket väggtjockleken 

till motorblocket är där insticksnippeln monteras.  

 

 

2.9.4 Förslag 4. Ny motorvärmare med O-ring i radiell led på flänsen 

Genom att designa en ny motorvärmare med en enkel slinga samt förlänga den inre diametern 

på flänsen och bygga upp en klack på den, så kan man göra ett spår på utsidan av den för att 

sätta dit O-ring i radiell led av den. Då hamnar klacken i hålet som finns i distansen till 

pilottermostaten och O-ringen trycks på plats med hjälp av det (se bilaga 10). 

Fördelen med denna modell är att säkerställa om att O-ringen inte ramlar av och att den 

kommer att sitta på plats hela tiden.  

Nackdelen med denna modell är att vid dagens motorer utan pilottermostat kan 

motorblocktjockleken vara för tunn för att behålla O-ringen på plats. Förutom det så kan 

tillverkningskostnaden utökas pga. en påbyggd klack på flänsen.  

 

2.9.5 Förslag 5. Ny Motorvärmare med O-ring i axiell led på flänsen 

Förslaget går ut på att designa en ny motorvärmare med en enkel slinga och en fläns på 6 mm 

tjocklek istället för 8mm. Flänsen har samma spår som på dagens motorvärmare, för att sätta 

dit O-ringen i axiell led (se bilaga 11).  

Fördelen med denna modell är att den har låga tillverkningskostnader, nästan reducerat till 

hälften av dagens motorvärmares tillverkningskostnader. Förutom det så uppfyller den kravet 

om att undvika alla krockar med alla monteringsverktyg.  

Det här förslaget har i princip inga nackdelar. 

 

 

2.9.6 Förslag 6. Integrerad motorvärmare med pilottermostat 

Detta förslag går ut på att designa en ny motorvärmare med en enkel slinga och en fläns och 

integrera den med ett inbyggt lött 90 graders rör (Stud) för utgång till slangen som går till 

pilottermostaten. Samtidig tas distansen med O-ringen bort som finns för pilottermostaten. 90 

graders rör (Stud) skall ligga innanför inre diametern för O-ringen och skall ha en yttre 

diameter på 12mm och en inre på 7mm för att klara av vattenflödet som strömmar genom röret 

(Stud). Tjockleken på röret (Stud) ska vara på minst 1,5 mm, samt dela platsen med slingan 

som också går innanför diametern (se bilaga 12). 

 

Fördelen med denna lösning är att den har lägsta tillverkningskostnad av alla lösningar. 

Förutom att en enkel slinga används, som har hälften så låg kostnad än den som används idag, 

så tas distansen samt O-ringen bort helt och hållet från pilottermostaten. Detta medför 

besparingar av verktygskostnader för distansen på runt 750 000-950 000 kr (engångs belopp), 

tillverkningskostnaden av själva distansen som är gjord av Aluminium (7 kr/st.) samt O-ringen 

(0,5 kr) förutom att man minskar antal artiklar hos företaget. En annan fördel är att den blir 

ergonomisk och lätt att montera dit. Dock så behövs det en plugg (gummi hatt) över ett 90 

graders rör (Stud) för motorer utan pilottermostat vilket skapar en liten tillkommande kostnad. 

Fast denna kostnad är ingenting i förhållande till hur mycket man sparar med att ta bort 

distansen med O-ringen. Denna lösning har ingen nackdel. 
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2.10 Val av koncept 
För att kunna göra ett val av koncept så behövs det att diskutera först och främst de olika 

förslagen och vilka fördelar/ nackdelar de har med de berörda konstruktörerna inom företaget 

och sedan med leverantören. Därefter väljs det vinnande konceptet. 

2.10.1 Möte med berörda konstruktörer 

Det börjades med att ta kontakt med de berörda personerna från företagets olika grupper, den 

ansvarige konstruktören för NMBO, ansvarige konstruktören för NMGC samt ansvarige 

beredaren DEPB. Varpå det stämdes möte med dem i närvaro av handledaren från företaget.  

 

Mötet inträffades med konstruktören R. Wikner, konstruktören M. Ekman, ansvarige beredare 

R. V. Sivers och handledaren H. Dreher (personlig kommunikation, 23 maj 2014),  

där alla de 6 förslagslösningarna för motorvärmaren presenterades. Det ledde till en diskussion 

om vad de olika förslagen har för fördelar och nackdelar och vilken/vilka av dem går att 

använda eller inte använda: 

 

Förslag 1 (ändra den befintliga motorvärmaren). Detta förslag var omtyckt och beviljat av alla 

grupper för att det tar kort tid att ändra i designen samt att det inte påverkar gränssnittet med 

distansen till pilottermostaten eller motorblocket. 

 

Förslag 2 (att använda distansen på motorvärmaren istället för flänsen). Denna lösning skapade 

diskussioner och oro över vad som händer när det inte finns en pilottermostat på motorn samt 

vad som händer när det finns en pilottermostat men ingen motorvärmare, vilket skulle innebära 

att det behövs ett nytt lock. Flänsen måste även finnas kvar eftersom den används som lock i de 

motorer som inte har motorvärmare. Förutom det så undrade konstruktören R. Wikner 

(personlig kommunikation, 23 maj 2014) om det går att löda ihop gjutet aluminium som 

distansen är gjord av med stål som slingan är gjord av. Beslutet var att kontrollera med 

leverantören om de kan löda ihop olika material. Därefter får det bestämmas om denna lösning 

ska användas eller inte. Fast med denna lösning sparas inte mycket pengar. 

 

Förslag 3 (ny motorvärmare med en fläns med en insticksnippel) fick en protest från 

konstruktören R. Wikner (personlig kommunikation, 23 april 2014) som tyckte att det var en 

dålig lösning pga. att väggtjockleken till motorblocket, där insticksnippeln blir monterad, är 

väldigt tjock. Detta medför dysfunktion för pilottermostaten då insticksnippeln ligger för långt 

bort från utrymmet där vattnet finns på insidan av motorblocket. Lösningen är att ändra på 

motorblocket genom att borra igenom motorblocket vid hålet för insticksnippeln tills man 

kommer åt vattnet. Men denna ändring av motorblocket medför höga kostnader plus att det 

kräver väldigt lång tid för ändringen. Vilket inte passar för projekttiden av motorvärmare. 

 

Förslag 4 (ny motorvärmare med O-ring i radiell led på flänsen). Ansvarige beredare R. V. 

Sivers (personlig kommunikation, 23 maj 2014) ansåg att man i detta fall får se till att O-ringen 

hamnar inom väggtjockleken så att den håller sig på plats utan att ramla av i motorer utan 

pilottermostat. Eftersom väggtjockleken inte är speciellt tjock, så behövs det i sådana fall göras 

en ändring av min modell. Enligt Rikard så bör man lägga låg prioritet på denna lösning och 

endast använda den om inget av de övriga förslagen fungerar.   

 

Förslag 5 (Ny motorvärmare med O-ring i axiellt led på flänsen) fick positiv respons från alla 

berörda grupper (personlig kommunikation, 23 maj 2014) och de tyckte att det var en bra 

lösning. 
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Förslag 6 (Integrerad motorvärmare med pilottermostat) blev ett väldigt omtyckt 

lösningsförslag tack vare dess låga tillverkningskostnader, eftersom man inte behöver tillverka 

distansen till pilottermostaten och därmed kan reducera antalet artiklar. Endast 

verktygskostnaderna för tillverkningen av distansen uppgår till 750 000 kr, och sedan kostar det 

dessutom 7 kr per styck för att tillverka distansen. Förutom det så kostar O-ringen till distansen 

runt 0,5 kr per styck. Men samtidig frågade konstruktören M. Ekman (personlig 

kommunikation, 23 maj 2014) om det röret (Stud) verkligen får plats i insidan av den inre 

diametern av flänsen tillsammans med slingan. Hans krav blev därför att den inre diametern för 

röret (Stud) måste vara minst på 7mm för att kunna klara av vattenflödet. Det har redan gjorts 

beräkningar på att den yttre diametern för röret (Stud) skall vara på 12 mm för att klara av 

vattenflödet. Konstruktören R. Wikner (personlig kommunikation, 23 maj 2014) undrade även 

om man med 100 % säkerhet kan bli klar i tid med alla konstruktionsgenomgångar gällande 

beräkningar, riskanalys, provmonteringar och verifieringar för detta koncept. Då kan 

beställningen av distansen till pilottermostaten ställas in direkt, om det blir bestämt att gå 

vidare med detta koncept, för att slippa betala verktygskostnader på 750 000-950 000 kr. Med 

andra ord är konstruktörerna R. Wikner och M. Ekman beroende av motorvärmarens koncept 

och om denna lösning inte hinner bli klar i tid så riskerar andra grupper att hamna i panikläge 

för att de inte har någon lösning på hur de ska ansluta pilottermostaten till motorblocket. 

  

Summeringen av mötet: 

- Förslag 1 – Bästa lösningen, tack vare enkla snabba ändringar. 

- Förslag 6 – Näst bästa lösningen, tack vare en enorm minskning i kostnader. 

- Förslag 5 – Tredje bästa lösningen, eftersom den inte påverkar andra gruppers 

komponentdesign samt på grund av dess låga tillverkningskostnader. 

- Förslag 2, 3 och 4 var inte prioriterade. 

 

 

2.10.2 Möte med leverantör 

Efter mötet med de berörda konstruktionsgrupperna var det dags att diskutera lösningsförslagen 

med leverantören för att ta del av deras åsikter om hur tillverkningsmetoden ser ut, vilken 

tillverkningsprocess och vilket/vilka förslag på motorvärmare som de kan tillverka samt vilka 

som de inte kan tillverka. Datum och tid stämdes med leverantören för besök hos deras företag 

för att få veta mer om dem och deras produkter, vad de har för tillverkningsmetoder, samt vilka 

variabler som bör tas hänsyn till vid utvecklingen av motorvärmaren. Besöket skedde 28:e maj 

2014 där man träffade deras konstruktör. Besöket varade nästan i en dag. Det började med att 

han presenterade deras företag i form av en Powerpoint presentation. Leverantören 

presenterade hur många anställda de hade, vilka olika varianter av motorvärmare de har, samt 

vilka delar de tillverkar och vilka delar de köper färdiga från andra leverantörer. Därefter 

visade företagets konstruktör olika lösningsförslag som har gjorts och frågade leverantören vad 

de tyckte om de olika lösningarna, vilka av dem som skulle vara möjliga att tillverka och vilka 

som inte skulle vara det. 

 

Förslag 1 (Ändrad nuvarande motorvärmare) tyckte leverantörens konstruktör M. Gästrin 

(personlig kommunikation, 28 maj 2014) var ett bra förslag, men som kommer att blir dyrare 

än dagens motorvärmare pga. att motorvärmaren har en dubbel slinga som de i sin tur köper 

från en annan underleverantör som gör att det blir dyrt. Och om de utför ytterligare en 

bearbetning, genom att förkorta slingan, så blir det ännu dyrare. Men de behöver kontrollera 

med deras produktion om det går att tillverka denna ändring. 
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Förslag 2 (Att använda distansen på motorvärmaren istället för flänsen) går att tillverka enligt 

leverantörens konstruktör M. Gästrin (personlig kommunikation, 28 maj 2014), bara om vi 

ändrar på distansmaterialet från gjutet aluminium till stål. Men det blir dyrare än övriga 

lösningar, förutom den första lösningen, pga. att det behövs fräsning för distansen. 

Anledningen till att distansen bör vara av stål och inte av aluminium är att för att kunna löda 

ihop slingan och distansen med koppar, så krävs det en lödningstemperatur på 1135 grader. 

Aluminium kan därför inte tillämpas som material för distansen, då det smälter vid 660 grader, 

och bör därför, liksom slingan, vara av stål för att kunna lödas ihop.   

 

Förslag 3 (Ny motorvärmare med en fläns med en insticksnippel) hade leverantörens 

konstruktör M. Gästrin (personlig kommunikation, 28 maj 2014) ingenting emot att tillverka 

eftersom insticksnippeln blir monterad hos produktion på företaget. 

  

Förslag 4 (Ny motorvärmare med O-ring i radiell led på flänsen) ansåg leverantörens 

konstruktör M. Gästrin (personlig kommunikation, 28 maj 2014) bli för dyrt pga. att flänsen är 

tjockare än i övriga lösningar. Han ansåg dessutom att det är en dålig idé pga. att de, från deras 

egna erfarenheter med andra kunder, har funnit att O-ringen kan hamna snett vid montering, 

vilket resulterar i dåligt tätning. 

  

Förslag 5 (Ny motorvärmare med O-ring i axiellt led på flänsen) tyckte leverantören M. Gästrin 

(personlig kommunikation, 28 maj 2014) var den bästa lösningen då tillverkningskostnaderna 

halveras i förhållande till dagens motorvärmare, plus att det går att tillverka. 

  

Förslag 6 (Integrerad motorvärmare med pilottermostat) hade leverantören M. Gästrin 

(personlig kommunikation, 28 maj 2014) ingenting emot, eftersom de kan tillverka den och de 

kan löda både röret (Stud) och slingan på flänsen. De behöver bara göra sista bockningen innan 

de löder i så fall till skillnad från tillverkningen av dagens motorvärmare då de gör sista 

bockningen efter att de lött slingan mot flänsen. 

 

 

2.11 Det vinnande konceptet 
Efter mötet med de berörda konstruktionsgrupperna och leverantören var det dags att bestämma 

vilket av lösningsförslagen som skulle väljas till att gå vidare med i utvecklingen med hjälp av 

beslutmatrisen enligt Pugh (Johansson, Persson, & Pettersson, 2013). 

  

Förslag 1 var mest omtyckt hos konstruktionsgrupperna. Dock har leverantören kollat upp med 

deras produktion om det går att tillverka och de konstaterade att de inte kan förkorta längden på 

slingan mellan kontakten och flänsen med 20 mm pga. att det är en komplex modell. Detta 

eftersom det minsta avståndet mellan kontakten och den första yttre (se bilaga 7) bockningen 

av den yttre slingan behöver minst 10 mm för att utföra bockningen vilket motstrider hela 

ändringen. Därmed stryks detta koncept. 

  

Förslag 2 stryks pga. att det inte är billigt och man behöver designa ett lock när det inte finns 

pilottermostat. 

 

Förslag 3 med insticksnippel stryks pga. det kräver en ändring på motorblocket. 

 

Förslag 4 med axiell O-ring stryks pga. risken för att O-ringen kan hamna snett vid montering, 

och tätheten falla bort. 
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Förslag 5 blir det valda konceptet att gå vidare med i alla fall för att det är den näst billigaste 

lösningen, robust, bra kvalitet, påverkar inte andra komponenter, och passar för den korta 

tidsplaneringen. 

 

Förslag 6 är egentligen det vinnande konceptet för att det är den billigaste lösningen, robust, 

bra kvalitet, smidig och ergonomisk. Men pga. att man har en kort tidsplanering och med detta 

koncept så behöver man lite längre tidsplanering. Den passar bra vid projekt med start vid ”Pre-

design”. Då bestämdes det att gå vidare med förslag 6 istället. 

 

 

2.12 Design, prototyp & test 
Här sker ”Spiral produktutvecklingsprocessen”. Denna process upprepar faserna: detaljerad 

design, prototyper och tester flera gånger för att förfina motorvärmaren tills den blir perfekt 

och färdig. 

2.12.1 Prototyp 1 

- Design 3D modell. Efter att man har bestämt sig att gå vidare med förslag då är det 

första man gör är att ta fram en detaljerad 3D CAD modell,  

- FFF-modell (Fri Form Framtagning). Det beställs en plast modell (Alfa-prototyp) från 

mekaniska verkstaden på företaget. 

- Provmontering och slutsats. Vid provmonteringen så klarade motorvärmaren 

gränssnittet mot andra komponenter. Dock så tog kabeln till motorvärmaren i fästet till 

EGR, vilket gjorde att prototypen inte klarade testet. Således krävdes det en ändring i 

modellen (se protokoll anteckningar i bilaga 13-15). 

 

 

2.12.2 Prototyp 2 

- Design 3D modell. Eftersom den första prototypen inte klarade testet med monteringen 

så krävdes det en ändring i designen för att lösa detta problem. Lösningen var att ändra 

på bockningen av slingan mellan kontakten och flänsen samt vinkla motorvärmaren mer 

så att kabeln undviker kontakt mot EGR-fästet. Men när modellen var färdig och 

skickades till leverantören så kunde de inte tillverka den pga. den nya bockningen. 

Leverantören ändrade därför ytterligare på modellen så att den går att tillverkas. 

- FFF-modell. Den här gången så beställdes en FFF-modell (Alfa prototyp) enligt de 

senaste ändringarna som gjordes i 3D-modellen. 

- Provmontering och slutsats. Provmonteringen klarade sig i alla punkter förutom 

gällande kabeln till motorvärmaren som ligger ganska nära fästet till EGR (fast bättre 

än första provmonteringen). Detta gör att när motorn är igång så är det stor risk för 

skavning av kabeln på fästet pga. vibrationerna (se protokoll anteckningar i bilaga 16-

17). 

 

 

2.12.3 Prototyp 3 

- Design 3D modell. Den tredje ändringen av motorvärmaren skedde genom att förkorta 

längden av slingan mellan kontakten och flänsen. 

- FFF modell. Det beställs en FFF-modell (Alfa prototyp) internt från företagets 

mekaniska verkstad enligt den tredje modell ändringen. 
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- Provmontering och slutsats. Sista ändringen klarade galant monteringen (se protokoll 

anteckningar i bilaga 18-21) 

- Simulering vid demontering nominellt. Det gjordes simulering för demontering vid 

nominella toleranser i Catia program. Vilket gjorde att motorvärmaren klarade av 

simulerings test. 

  

 

2.13 Slutlig specifikation 
Motorvärmaren behöver kompletteras med de specifikationer som behövs för att få en 

fullständigt fungerande motorvärmare. Detta görs genom att: 

 

 

2.13.1 SES-konstruktion 

Att gå igenom SES-konstruktion är viktigt att göra för att säkerställa att designen är tillräckligt 

ergonomisk för montörerna i produktionen och för kunderna enligt företagets standard. 

Resultatet från SES-konstruktion är avgörande för huruvida motorvärmaren blir godkänd eller 

inte.  

Om resultatet av utvärderingsmallen visar på röd färg, så innebär det att motorvärmaren inte är 

ergonomisk. Konstruktören skall i så fall ändra modellen eller förutsättningarna tills resultatet 

av utvärderingsmallen blir minst gult eller max grönt. Gult betyder att den är svagt godkänd, 

medan grönt betyder starkt godkänd och acceptabel för att den ska kunna användas i 

produktion (se bilaga 2). 

 

 

2.13.2 Elektisk ledande 

För att säkerställa funktionen av motorvärmare, så behöver motorvärmaren vara elektriskt 

ledande i motorn. Skruvarna som motorvärmaren monteras till pilottermostaten behöver därför 

vara både elektriskt ledande (jordad), samt korrosionsfria. Efter en intervju med 

materialspecialist A. Johansson på materielgruppen (personlig kommunikation, 24 september 

2014) så beslutades det om vilka skruvar som bör användas vid monteringen, för att uppfylla 

funktionen att vara elektrisk ledande. Dessa skruvar är stål-skruvar med beläggning av Zink-

Nickel (ZnNi). 

 

 

2.13.3 Riskanalysen 

Eftersom att motorvärmaren är en elektrisk komponent, så innebär det risker för fara genom 

bl.a. brand och el-stötar. Därför behöver det göras en riskanalys för att säkerställa sig om att 

motorvärmaren är en säker komponent som inte utsätter montörerna eller kunderna för fara. 

Detta görs vis riskanalysen genom att en grupp av berörda kunniga personer diskuterar olika 

risker och hur dessa kan förebyggas för att motorvärmaren ska bli en säker produkt. 

 

 

2.13.4 Ritningsunderlag och toleranser 

Efter att sista designändringen fastställdes, klarade av monteringen och SES-konstruktionen, 

uppfyllde kraven för elektrisk ledande och klarade av riskanalysen, så var det dags för företaget 

att göra en 2D ritning som ett produktkrav. Denna visar alla viktiga måttsättningar, toleranser, 

standarder, ytbehandling, och tekniska specifikationer enligt företagets krav för motorvärmare, 
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som leverantören behöver ta hänsyn till vid tillverkning. Därefter skapar leverantören en egen 

ritning där det står en fullständig måttsättning med fullständiga toleranser, materialval, enligt 

företagets produktkrav och standarder. 

 

När ritningarna var klara så genomfördes ett telefonmöte med leverantörens tidigare 

kontaktperson. Under mötet diskuterades ritningsunderlagen och det slutade med att 

kontaktpersonen accepterade företagets toleranser, vilket innebar att nästa steg var att göra en 

beställning av prototyper (Beta prototyper) från leverantören. Kort därefter så meddelade dock 

leverantören att de har bytt kontaktperson. Efter mailkonversationer så visade det sig att den 

nya kontaktpersonen inte hade blivit informerad av sin föregångare om de senaste 

diskussionerna och överenskommelsen om företagets ritning, samt sina krav på toleranserna.  

 

Detta gjorde att man var tvungen att börja diskussioner om toleranserna på nytt med den nya 

kontaktpersonen via telefonmöten. Därefter gjordes en simulering på nytt för demontering av 

extremt läge (max-toleranser enligt leverantörens nya önskemål och ritning), vilket visade att 

det inte gick att ha stora toleranser.  

Ett nytt telefonmöte gjordes igen med leverantören för att på nytt diskutera toleranserna.  

En överenskommelse bestämdes där toleranserna var lämpliga både för både företaget och 

leverantören.  

 

De nya toleranserna skulle bekräftas efter en simulering. Testet vid simuleringen visade att 

motorvärmaren klarade av demonteringen med de nya justerade toleranserna. Hela 

omförhandlingen gällande toleranser med den nya kontaktpersonen från leverantören fördröjde 

tidsplanen för hemtagningen på 2 veckor vilket, påverkade projektplanen negativt. 

  

Nästa steg var att göra en beställning av prototyper från leverantören (Beta prototyper) med de 

nya toleranserna för hemtagning till v4.9. Beställningen gjordes via inköp genom att 

produktutvecklaren skapade ett PA och skickade det till inköp. Sedan skötte inköp resten av 

beställningen. 

Vid hemtagningen så hade leverantören endast tillverkat en utav 9 prototyper enligt ritningen, 

medan de resterande 8 prototyperna hade blivit justerade av leverantören, genom att göras 

längre (pga. svårigheter med bockningen vid tillverkningen). Vid monteringen av de 9 

motorvärmarna vid v.50 visade det sig att det var riskabelt med de ändrade motorvärmarna, då 

motorvärmaren ligger ganska nära verktygshylsan till skruven för vattenröret. Efter en 

maildiskussion med leverantören så kunde de fortfarande tillverka den ordinäre 

motorvärmaren, men då krävdes pressverktyg för att klara av bockningen utan att förlänga 

motorvärmaren, vilket båda parter har kommit överens om.  

 

När modellen för motorvärmaren hade blivit fastställd och det hade bekräftats av leverantören, 

produktionen och eftermarknad att det gick att tillverka, montera och demontera, så höjdes 

statusen för ECO till 3:4, samt alla ritningsunderlag till först PR- och sedan S-status. 

 

2.13.5 Konstruktions genomgång (checklista) 

Det som beskrivs här är en så kallad enkel konstruktionsgenomgång. Den kontrollerar vilka 

steg som har blivit gjorda, behöver göras, eller inte behöver göras. Den kompletterar den 

formella och mer omfattande konstruktionsgenomgången som styrs av objekt och projekt där 

endast produktutvecklaren går igenom eller fler deltagare är inbjudna och där planer mm 

diskuteras: 

 Teknisk lösning/koncept – är det en ”carry over”, köpartikel, utvecklingsartikel/egen 

konstruktion?  
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Den ska, i sin tekniska lösning, likna den nuvarande motorvärmaren fast med en ny 

konstruktion och design men fortfarande tillverkas av en leverantör. 

 

 Prestanda och mekaniska egenskaper. 

Motorvärmare skall klara av effekten på 1500 watt. 

 

 Modulariseringstänkande/ varianter/prestandasteg. 

Det ska tas hänsyn till gränssnittet med de övriga motorkomponenterna och 

chassikomponenterna. I detta fall är det pilottermostaten, EGR fästet, EGR kylaren, 

Vattenrör, och kabeln till motorvärmare som finns och monteras på chassit, även 

chassiramen. 

 

 Artikelkostnad och verktygsinvesteringar. 

Motorvärmare kommer att ha tillverkningskostnaden reducerat till hälften jämfört med 

dagens motorvärmare, tack vare sin designlösning. 

 

 Känsla för utvecklingstid. 

Tyvärr brottades man med den verkliga utvecklingstiden pga. att den inte stämde med 

den känslan som man räknade med. Orsaken till det var byte av kontaktperson hos 

leverantören vilket gav en hel del strul och ledde till att förhandlingen om modellens 

mått och toleranser var tvungen att ske på nytt. 

 

 Vikt. 

Vikten på motorvärmaren är inte så viktig i detta fall pga. att den är en liten komponent 

och är lättare i vikt än dagens som är runt 200 gram. 

 

 Fältkvalitet på dagens eventuella motsvarighet. 

Det är väldigt viktig att ta hänsyn till fältkvalitet för det händer att det blir något fel på 

motorvärmare och då behöver man kunna byta motorvärmare mot en ny när det behövs. 

 

 Konkurrenters lösningar. 

På grund av den begränsade tiden så fokuserade man istället på bara företagets egna 

motorvärmare och vad som finns för lösningar. 

 

 

 Lagkrav. 

Lagkravet är detsamma som för den nuvarande motorvärmaren. 

 

 Certifieringsbehov. 

Det behövs ingen ny certifiering pga. att den härstammar från en befintlig 

motorvärmare. 

 

 Patentbarhet/patentintrång. 

Det har begärts patent för motorvärmaren, dels för att det är en ny idé och dels för 

mönster skydd. 

 

 Driftsäkerhet, robusthet och säkerhet. 

Det är viktig att ta hänsyn till robusthet, att den uppfyller kvalitetskravet, livslängden, 

funktion och monterbarhet samt säkerheten för montörerna vid produktion eller 

kunderna, att de inte få elstöt. 
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 Miljöaspekter (tålighet och påverkan). 

Det är viktig att motorvärmaren är gjord på ett sådant sätt att den tål smuts, damm, lera 

och olja samt klarar av blöta miljöer utan risk för EL-stöt eller brand. 

 

 Simulerings- och beräkningsbehov. 

Det krävs effektberäkningar och eventuellt GAS-beräkningar (hållfasthetsberäkningar i 

Catia). Det behövs även simuleringar för montering och demontering både vid 

nominella toleranser och maximala toleranser för att ta reda på vilka maximala och 

minimala toleranser man bör använda vid tillverkning samt säkerställa sig om att 

motorvärmaren klarar av montering och demontering utan någon krock eller krångel. 

 

 Påverkan på gränssnitt/på andra system. 

Motorvärmaren blir påverkad av och påverkar gränssnittet till pilottermostaten, fästet 

till EGR kylaren, vattenrör och kabeln till motorvärmare.  

 

 Ergonomi och estetiska egenskaper. 

Det är viktigt att motorvärmaren skall vara ergonomisk och klara av SES-konstruktion 

(Scanias ergonomi Standard). Det är viktig att montörerna kan montera motorvärmaren 

utan att någon får en kroppsskada eller kroppsbelastning och att de kan göra det på ett 

smidigt och enkelt sätt (se bilaga 2). 

 

 Tillverkningsmetod. 

Det måste tas hänsyn till tillverkningsmetoden vid designen av motorvärmare (DFM 

Design For Mnufacturability). Detta sker genom att ha en kontinuerlig diskussion med 

leverantören om de kan tillverka modellen eller hur modellen ska ändras för att 

leverantören ska kunna tillverka den. En stor vikt ligger på bockningar på slingan samt 

de olika toleranserna på vinklarna och längderna. 

 

 Servicebarhet/monterbarhet. 

Det är viktig att tänka på monterbarhet och demonterbarhet vid modellering av 

motorvärmare (DFA Design For Assembly). Annars kommer det att skapa problem vid 

monteringen i produktionen och demonteringen på eftermarknad. Detta kan resultera i 

ett stopp i produktionen eller fördröjningstid vid montering respektive demontering 

vilken skapar onödiga tillkommande kostnader. 

 

 Tekniska risker och problemområden (FMEA, Riskanalys). 

Det är viktig att tänka på eventuella risker och problem, vilket innebär att det behöver 

göras en riskanalys där eventuella risker redogörs för. 

 

 Designspecifikation/kodgranskning. 

Det är viktigt att gå igenom designspecifikationen för motorvärmaren. Det finns en lista 

(kapitel 2.8), för vilka specifikationer som motorvärmaren bör ha. 

 

 Överensstämmelse med företagets produktidentitet. 

Motorvärmaren har Företagets produktidentitet eftersom den har hög kvalitet, robust 

teknik med hög säkerhet och har reducerade tillverkningskostnader. 

 

 Provbehov (artikel-, system-, hel fordons nivå. Provsyfte). 
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Motorvärmaren behöver prov-monteras på en komplettmotor för att se hur det ser ut i 

förhållande till övriga komponenter och om man borde ta hänsyn till något mer. 

 

 Funktionsprov.  

Det behövs göras ett funktionsprov för att säkerställa att motorvärmaren uppfyller 

uppvärmningsfunktionen enligt företaget krav. 

 

 Samordna prov med parallella utvecklingsprojekt. 

För att säkerställa att motorvärmaren är monterbar utan krock med omgivning, risker 

och problem så gör man en prototyp av motorvärmaren, gjord som FFF modell (Fri 

Form Framtagning), som tillverkas på mekaniska verkstaden på företaget. Prototyperna 

görs vid behov och vid varje ändring som gör att den kan påverka omgivningen eller 

funktionen. Den prov-monteras även på en prototypmotor i produktionen, tillsammans 

med beredare samt montören. och sedan diskuteras det om monteringen/demonteringen 

är som det ska eller, om det finns önskemål om en bättre modell för bättre och lättare 

montering. 

 

 Dokumentationskrav. 

Det finns flera dokumentationer som måste finnas på företaget, dels genom att skapa ett 

ECO för att dokumentera var motorvärmaren ingår, till vilket motorprojekt den tillhör 

och vilka ingående delar den har. Förutom det så har det gjorts en 2D ritning där det 

ställs krav på viktiga mått och toleranser för motorvärmaren som leverantören bör ta 

hänsyn till vid tillverkningen. Förutom det så behövs det skapas ett PA för att en 

beställning ska kunna göras till hemtagning inför SOP (Start Of Production). 

 

 Brandrisk. 

Det är extra viktigt att se till att motorvärmaren inte skapar någon risk till brand och i 

sådant fall förstärka säkerheten mot risk för bränder genom att göra riskanalysen. 

 

 Bakåtkompatibel. 

Det är ett krav att motorvärmaren skall kunna användas både på dagens V8 motorer och 

i de nya NCG V8 motorerna för att minska antal artiklar och variationer och därmed 

höga kostnader. 
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3 FALLSTUDIE: LEVERANTÖRS SAMARBETE VID 

MOTORVÄRMARES UTVECKLING 
 

3.1 Resultat 
Resultatet har sammanfattats enligt tabell 1 som visar följande: 

 

Enligt (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) har företaget tillämpat hypotes1 ”för vikten av 

NPU- (Ny Produkt Utvecklings) uppgiften” vid fallstudien: Ju viktigare produkten är desto 

mindre blir användningen av integration Black Box leverantör. Då motorvärmare är en av de 

viktiga komponenterna inom företaget, eftersom den är en motorkomponent, så har företaget 

försökt att inte involvera leverantören vid ett tidigt stadie av NPU-processen för 

motorvärmaren. Istället så har leverantören involverats vid designfasen. Företaget har även 

varit försiktigt med att visa motorvärmaren för omgivningen, eftersom att det är ett nytt 

motorprojekt. 

 

Trots att motorvärmare är en viktig komponent så har företaget i fallstudien inte tillämpat 

teknologisk integrerad utveckling som kluster för leverantörsintegration i IPU (Integrerad 

Produkt Utveckling) (Garengo & Panizzolo, 2013), eftersom det endast medför tillämpning av 

teknologiska möjliggörare. Företaget har istället tillämpat delvist integrerad utveckling 

(Partially Integrated Development) som kluster för leverantörsintegration i IPU.  

 

Företaget har använt sig av två möjliggörare av tre i fallstudien av motorvärmare. Den ena är 

teknologisk möjliggörare (Garengo & Panizzolo, 2013) där företaget har använt sig av CAD/ 

CAM data utbyte i form av 3D CAD modeller och 2D ritningar. Den andra möjliggöraren som 

har använts är metodisk möjliggörare. DFA (Design For Assembly), som är metodisk 

möjliggörare (Shipulski, 2007), tillämpades genom att hitta en designlösning som förenklar 

monteringen på ett ergonomiskt sätt. Samtidigt tillämpades DFM (Design For 

Manufacturability) som metodisk möjliggörare (Ramsey, 2004) genom att designa fram en 

motorvärmare som passar leverantören så att leverantören klarar av att tillverka 

motorvärmaren.  

Den metodiska möjliggöraren Design To Cost (Garengo & Panizzolo, 2013; Dean, 1991) var 

inte tänkbar pga. att den är emot företagets principer vilket är kvalitet och att kunden kommer 

först.  

 

I fallstudien för motorvärmare har företaget stött på hypotes 4 (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 

2014) då Black Box leverantörsintegration påskyndar snabbheten till marknaden. Detta 

eftersom leverantören inte har övertagit hela ansvaret över motorvärmaren för att utforma den 

enligt företagets produktspecifikationer. Leverantören har inte heller blivit involverad i en tidig 

fas av PU-processen som t.ex. vid förutvecklingsfasen eller vid produktkonceptfasen. Black 

Box leverantörsintegrationen har alltså inte använts fullt ut, vilket påverkade hur snabbt 

produkten hamnade på marknaden och ledde till att det tog lång tid för dess utveckling.  

 

Företaget har inte tillämpat en gemensam utvecklingsrelation (Co-development relation) 

(Garengo & Panizzolo, 2013) som kluster leverantörsintegration för PU av motorvärmaren, 

pga. att motorvärmaren är en av de viktigare komponenterna och eftersom den ingår i ett nytt 

motorprojekt. Av samma anledning så har inte den tredje möjliggöraren tillämpats som är en 

organisatorisk möjliggörare (Garengo & Panizzolo, 2013), då företaget varken har haft en 

gästingenjör från leverantören hos sig, eller en platsingenjör hos leverantören under PU av 

motorvärmaren. Dessutom började leverantörens involvering vid designfasen, då de färdiga 



44 (80) 

designförslagen började diskuteras. Diskussionen handlade om vilka av de förslagen som 

leverantören kunde och inte kunde tillverka, samt vilka som hade dyra respektive låga 

tillverkningskostnader. Leverantören har sagt vilka ändringar som behöver göras för att 

motorvärmaren ska bli tillverknings-bar.  

 

Detta innebär att företaget inte har tillämpat hypotes 2 enligt (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 

2014) i fallstudien vilket visar att det finns en koppling mellan Black Box 

leverantörsintegration och komplexiteten trots att motorvärmaren är rätt så komplex. Detta är 

eftersom att den har flera dimensioner: dels delar den gränssnitt med pilottermostaten, dels 

skall den ha elektrisk jordningssäkerhet, dels så behöver den vara robust, monterbar, 

demonterbar och dels även tillverkningsbar. Företaget saknar alltså kompetens inom 

tillverkningen av motorvärmare och dess termiska och elektriska funktion.  

 

Företaget har varit ganska försiktigt med att blanda in leverantören vid NPU av 

motorvärmaren. Trots att de har blivit inblandade vid design fasen, så har de inte varit med och 

tagit fram de olika lösningsförslagen tillsammans med företaget. Utan företaget har bara frågat 

dem om vilken/vilka av förslagen de kan/inte kan de tillverka. 

 

(Garengo & Panizzolo, 2013) visar exempel på några företag med brist på integration på grund 

av avsaknaden av en standardisering av dokument, rutiner och organisatoriska regler som 

används i varje företag. I fallstudiet så har inte företaget haft problem med detta då alla 

standarder och rutiner som behövs har funnits, för att leverantören ska kunna tillverka 

motorvärmaren enligt dessa standarder och rutiner. 

 

Leverantörens roll som extern integration är att engagera sig för utformning av nya 

motorvärmare genom ett kontinuerligt utbyte av data och information om utvecklingen som 

sedan leder till val av produktionsprocesser på ett effektivt sätt. 

I fallstudien så har företaget stött på hypotes H2b (Thomas, 2013) som säger att ju högre nivå 

av ett kunskapsutbyte mellan företaget och leverantören, desto högre grad blir företagets NPU-

effektivitet gällande snabbheten till marknaden och R & D budgeten, respektive ju lägre nivå 

av kunskapsutbyte mellan företaget och leverantören desto lägre grad är företagets NPU-

effektivitet gällande snabbheten till marknad och R & D budget. 

 

När det gäller fallstudie för motorvärmare så har det varit ganska låg nivå av kunskapsutbyte 

mellan företaget och leverantören pga. användningen av email samt telefonsamtal istället för 

face to face möten (Thomas, 2013), vilket har resulterat i ineffektiv NPU i form av förseningar 

i tidsplaneringen och därmed fördröjningar till marknaden.  

Det låga kunskapsutbytet har även påverkat budgeten pga. nya omgjorda prototyper, nya 

monteringar och tester som såklart har resulterat i höga kostnader. Slutsatsen blir att mer 

kunskapsutbyte skulle ha resulterat i en effektivare NPU.  

 

Därmed har fallstudien stött på hypotesen H4b (Thomas, 2013) som säger: 

Kunskapsutbyte förmedlar relationen mellan kommunikationskanalutbyte och företagets NPU-

effektivitet gällande snabbheten till marknaden och R & D budget. Kunskapsutbytet i 

fallstudien har motsvarat relationen mellan projektets effektivitet gällande snabbhet till 

marknad samt R & D budget och kommunikationskanalens rikedom.  

Med andra ord har det låga kunskapsutbytet speglat kopplingen mellan email samt 

telefonsamtal som låg kommunikationskanal och långsamheten till marknaden, samt de höga 

projektkostnaderna som motsvarade den låga motorvärmarutvecklings effektiviteten. 
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Företaget har dessutom stöttat teorin om en effektiv kommunikationskanal enligt (Thomas, 

2013). I fallstudien har det använts en ganska låg rikedom i kommunikationskanalerna vilket 

har lett till en låg nivå av kunskapsutbyte mellan företaget och leverantören pga. att de 

kommunikationsmedel som för det mesta har använts är email och telefonsamtal.  

Det här har lett till en ineffektiv kommunikationskanal som har orsakat tvetydiga och otydliga 

svar från leverantören (Thomas, 2013). 

 

Fallstudien har däremot inte kunnat se om kvaliteten för motorvärmaren var proportionellt 

relaterad till kunskapsutbytet mellan företaget och leverantören, eller om motorvärmaren hade 

blivit påverkad av det. Därför är det är oklart om företaget har tillämpat hypotes H2a eller inte 

(Thomas, 2013), som säger att ju högre nivå av kunskapsutbyte mellan företaget och 

leverantören desto högre grad av företagets NPU-effektivitet gällande kvalitet. Detta är pga. att 

motorvärmaren håller hög kvalitet medan kunskapsutbytet inte har varit särskild högt. 

 

Därmed har man inte kunnat se om kunskapsutbyte motsvarar relationen mellan kvaliteten för 

motorvärmaren och kommunikationskanal rikedom. Därför är det oklart om företaget har 

tillämpat hypotes H4a eller inte (Thomas, 2013), som säger: ”Kunskapsutbyte förmedlar 

relationen mellan kommunikationskanalens rikedom och företagets NPU-kvalitet”. 

 

I fallstudien har teorin, att inte lita på tillit gentemot leverantören (Smets, Oorschot, & 

Langerak, 2013), inte blivit tillämpad och studieresultat av att ha en konstant nivå av formell 

kontroll (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013), som verkar mer fördelaktig, inte tillämpats. 

Företaget har i istället använt sig av växlande perioder av informell kontroll med perioder av 

formell kontroll. I fallstudien har det inte använts processtyrning som avser företagets insatser 

att övervaka leverantörens tillverkningsprocesser (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013), pga. 

att produkten inte har gått i produktion än. Utan det har däremot använts formell kontroll när 

det gäller leverantörens konstruktioner (i form av PPAP (Production Part Approval Process)), 

där artikeln/komponenten godkänns och statusen höjs samt leverantörensritningarna granskas 

och godkänns.  

Företaget har inte heller använt sig av inputkontroll (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013) i 

form av utbildning eller kurser innan start av leverantörens NPU-aktiviteter gällande 

motorvärmaren och har förlitat sig på leverantören och utgått från att leverantören har 

kärnkompetensen för tillverkningen. Så när leverantören t.ex. säger ja till ett designförslag 

utgår företaget från att leverantören talar sanning om att de kan tillverka det och att det inte 

behövs några ändringar i modellen. När det sedan däremot har visat sig att leverantören har haft 

svårigheter med att tillverka prototyperna av motorvärmaren och att de har levererat 

undermåttliga prototyper till företaget, så har företaget varit tvunget att utföra outputkontroll 

(Smets, Oorschot, & Langerak, 2013) angående motorvärmarens prestanda och krav. Detta 

utfördes genom att skicka prototyperna till mäts rummet för utvärdering för att kunna veta om 

prototyperna uppfyller företagets produktkrav och är enligt de toleranserna och måtten som har 

angetts. Vilket har resulterat i förseningar enligt projektplan och högre projektkostnader, det 

har alltså påverkat NPU-prestanda negativt. 
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Tabell 1 över resultat: 

 

Teorier Har 

tillämpats 

teorin 

Har inte 

tillämpats 

teorin 

Anmärkning 

Gemensam utvecklingsrelation 

som kluster för leverantörens 

integration i PU (Garengo & 

Panizzolo, 2013). 

 
x 

 

Teknologisk integrerad 

utveckling som kluster för 

leverantörsintegration i IPU 

(Smets, Oorschot, & Langerak, 

2013). 

 
x 

 

Delvist integrerad utveckling 

som kluster för 

leverantörsintegration i IPU 

(Smets, Oorschot, & Langerak, 

2013). 

x 
  

Teknologisk möjliggörare 

(Smets, Oorschot, & Langerak, 

2013) som CAD/CAM data 

utbyte 

x 
  

Metodisk möjliggörare som DFM 

och DFA. (Smets , Oorschot, & 

Langerak, 2013; Ramsey, 2004; 

Shipulski, 2007 ). 

x 
 Företaget har däremot inte 

tillämpat Design Of Cost 

Organisatorisk möjliggörare 

(Smets, Oorschot, & Langerak, 

2013). 

 
x 

 

Hypotes1 (Zhao, Cavugsil, & 

Cavusgil, 2014) vikten av NPU-

uppgiften vid fallstudien. Ju 

viktigare produkten är desto 

mindre blir användningen av 

Black Box leverantörsintegration 

x 
  

Hypotes 2 enligt (Zhao, Cavugsil, 

& Cavusgil, 2014) som visar att 

det finns en koppling mellan 

Black Box leverantörsintegration 

och komplexiteten. 

 
x 
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(Garengo & Panizzolo, 2013) 

visar exempel på några företag 

med brist på integration, på grund 

av avsaknad av en 

standardisering av dokument, 

rutiner och organisatoriska regler 

som används i varje företag. 

 
x 

Företaget har inte problem med 

detta då alla standarder och 

rutiner som behövs har funnits 

för att leverantören ska kunna 

tillverka motorvärmare enligt 

dessa standarder och rutiner. 

Hypotes H4b (Thomas, 2013) 

som säger: Kunskapsutbyte 

förmedlar relationen mellan 

kommunikationskanal utbyte och 

företagets NPU-effektivitet 

gällande snabbheten till 

marknaden och R & D budget. 

 
x 

 

Teorin om en effektiv 

kommunikationskanal enligt 

(Thomas, 2013). I fallstudiet har 

det använts en ganska låg 

rikedom i 

kommunikationskanalerna som 

har lett till en låg nivå av 

kunskapsutbyte mellan företaget 

och leverantören. 

x   

Hypotes H2a (Thomas, 2013) 

som säger att ju högre nivå av 

kunskapsutbyte mellan företaget 

och leverantör desto högre grad 

av företagets NPU-effektivitet 

gällande kvalitet. 

- - 
Fallstudiet har däremot inte 

kunnat se om kvaliteten för 

motorvärmaren var 

proportionellt relaterad till 

kunskapsutbytet mellan företaget 

och leverantören. Detta är pga. 

att motorvärmaren har hög 

kvalitet medan kunskapsutbytet 

inte har varit särskild hög. 

Hypotes H4a (Thomas, 2013) 

som säger: Kunskapsutbyte 

förmedlar relationen mellan 

kommunikationskanal rikedom 

och företagets NPU-kvalitet. 

  Man har inte kunnat se om 

kunskapsutbyte motsvarar 

relationen mellan kvaliteten för 

motorvärmaren och 

kommunikationskanal rikedom. 

Så det är oklart om företaget har 

tillämpat denna hypotes eller 

inte. 

Teorin att inte lita på tillit 

gentemot leverantören (Smets, 

Oorschot, & Langerak, 2013). 

 
x 
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Att ha en konstant nivå av 

formell kontroll verkar mer 

fördelaktigt (Smets, Oorschot, & 

Langerak, 2013). 

 
x 

Företaget har i istället använt sig 

av växlande perioder av 

informell kontroll med perioder 

av formell kontroll. 

Teori om input kontroll (Smets, 

Oorschot, & Langerak, 2013). 

 
x 

Företaget har inte använt sig av 

inputkontroll i from av 

utbildning eller kurser innan start 

av leverantörens NPU-aktiviteter 

gällande motorvärmaren. 

Teori om output kontroll (Smets, 

Oorschot, & Langerak, 2013). - - 
När det har visat sig att 

leverantören har haft svårigheter 

med att tillverka prototyperna av 

motorvärmaren och att de har 

skickat undermåttliga prototyper 

till företaget, har företaget varit 

tvunget att utföra output kontroll 

angående motorvärmarens 

prestanda och krav genom att 

skicka prototyperna till mäts 

rummet för utvärdering. 
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4 DISKUSSIONER 
Fallstudien har fokuserat på relationen mellan företaget och leverantören under utvecklingen av 

motorvärmaren. 

Den externa integrationen skall ske mellan företaget, leverantören och kunderna (t.ex. 

montörerna i produktion och serviceteknikerna på eftermarknad). Men i vårt fall är forskningen 

endast inriktad mot leverantören. 

 

Det rekommenderas att företaget tillämpar organisatorisk möjliggörare (Garengo & Panizzolo, 

2013) vid komplexa och oviktiga komponenter genom att ha en platsingenjör eller 

gästingenjör. Detta innebär att en gästingenjör från leverantören befinner sig hos företaget 

under en viss period för att vara delaktig i utvecklingen av NPU. Eller att en platsingenjör från 

företaget befinner sig hos leverantören under en viss tid för ett tätt samarbete som gör att 

leverantören får en verklig bild av företagets utvecklingsproblem och att företaget får en 

verklig bild av leverantörens tillverkningsproblem. Men i fallstudien gällande motorvärmare så 

har företaget använt sig av delvist integrerad utveckling (Partially Integrated Development) 

(Garengo & Panizzolo, 2013) då endast teknologiska och metodiska möjliggörare har använts. 

Detta har gjort att samarbetet har försvårats och att det inte blivit en direkt överföring av 

kunskapsutbytet mellan företaget och leverantören. 

 

Annars, generellt sett, så varierar leverantörens involvering i IPU (integrerad 

produktutveckling) från projekt till projekt och från produkt till produkt. I vissa projekt så 

använder sig företaget av organisatoriska möjliggörare i form av en gästingenjör från andra 

leverantörer hos företaget.  

 

Variationen av leverantörens inblandning i IPU på företaget beror på produktens komplexitet, 

förtroende, vilken produkt som skall tillverkas, vikten av produkten, hur komplex den är (Zhao, 

Cavugsil, & Cavusgil, 2014), vilka avtal som finns mellan företaget och leverantörerna 

gällande kunskapsbyte och sist men inte minst om företaget vill vara beroende av denna 

leverantör eller inte. Faktum är att det är leverantören som bestämmer om man kan tillämpa 

organisatorisk möjliggörare eller inte och inte avdelningschefen på företaget (Garengo & 

Panizzolo, 2013). I fallstudien så skulle utvecklingen av motorvärmaren varit effektivare om 

organisatorisk möjliggörare hade tillämpats genom att ha en gästkonstruktör eller en 

platsingenjör. Då skulle samarbetet blivit mycket tätare, vilket skulle ha lett till färre antal nya 

ändringsförslag och omgjorda lösningar, som i sin tur skulle ha förkortat utvecklingstiden 

markant och därmed snabbheten till marknaden. 

 

Det rekommenderas att det ska vara en gemensam utvecklingsrelation (Co-development 

relation) mellan företaget och leverantören (Garengo & Panizzolo, 2013) vid utvecklingen av 

motorvärmare för att öka effektiviteten (se bilaga 23). Men eftersom att företaget å andra sidan 

är konkurrensutsatt så råder det mycket sekretess, vilket gör det svårt att visa den senaste 

tekniken och utvecklingen för leverantören pga. att motorvärmaren ingår i ett nytt projekt som 

är väldigt hemlig. Samtidig ska kompetenstillväxten helst stanna internt på företaget utan att 

företaget känner sig beroende eller i behov av externa kompetenser. Annars finns det en risk att 

andra konkurrenter kommer åt företagets senaste teknik pga. att leverantören även jobbar åt 

dem, vilket kan skada företagets affärsmöjligheter. Det är därför företaget istället har använt sig 

av delvist integrerad utveckling (Partially Integrated Development). 

 

Teknologiska möjliggöraren (Garengo & Panizzolo, 2013) som har använts i fallstudien är till 

för delning av informationen med övriga konstruktörer på företaget i det tidiga stadiet, då 

designarbetet vanligtvis fördelas mellan flera konstruktörer och genomförs samtidig, vilket inte 
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har varit fallet med motorvärmaren. Den har börjat designas sex månader efter att de övriga 

konstruktörerna redan har designat sina komponenter, då projektledarna har kommit på att det 

även behövs en ny motorvärmare. Detta har försvårat uppdraget med att ta fram en 

förslagslösning pga. att de övriga grupperna redan har designat klart och att deras 

konstruktioner inte kan ändras för att anpassas efter den nya designen för motorvärmaren. 

Istället har designen för motorvärmaren behövt ta hänsyn till designen för övriga komponenter, 

specifikt för pilottermostaten och motorblocket, och anpassas därefter. 

 

Den teknologiska möjliggöraren som har använts gentemot leverantören har varit i form av 

CAD/CAM data utbyte (Garengo & Panizzolo, 2013), då det har bytts 3D CAD modeller och 

2D ritningar mellan företaget och leverantören. Dessvärre så använder leverantören ett annat 

CAD program (Solid Works) än vad företaget använder (Catia V5), vilket har försvårat bytet 

av 3D CAD modeller. Lösningen har varit att använda modeller som STEP filer. Nackdelen 

med användningen av STEP filer är att vid export eller import av STEP filer, förekommer 

följande problem: att man inte kan göra någon ändring eller mätning av dimensioner pga. att 

det inte går att komma åt ytor, linjer, punkter mm. Det här har resulterat i en fördröjning av 

tiden pga. att varje STEP fil har sparats, konverterats till företagets artikel och omvandlats till 

en solid modell, varpå artikeln skapades på nytt i Catia, för att få ytor, punkter och linjer. Det 

hade därför varit mycket effektivare om både företaget och leverantören hade haft tillgång till 

samma CAD program, eller om båda kunde läsa varandras filer. Då skulle effektiviteten för 

produktutvecklingen av motorvärmaren blivit högre än vad den har varit gällande snabbheten 

till marknaden och sparandet av R & D budgeten. 

 

Den metodiska möjliggöraren som har använts i fallstudie (Garengo & Panizzolo, 2013) vid 

integreringen av leverantören för samarbete, är DFA (Design For Assembly) (Shipulski, 2007), 

då designen har varit anpassad efter montering och demontering. Detta genom att ha haft en 

kontinuerlig diskussion med produktion och eftermarknad vid de olika prototyperna av 

motorvärmare, om vilken monteringssekvens som motorvärmare monteras i, och vilka 

komponenter som monteras före respektive efter, som bör tas hänsyn till och som påverkar 

samt blir påverkade av motorvärmarens montering. Därefter gjordes en provmontering på en 

komplett monterad motor för att kolla på demonteringssekvensen och vilka delar som behövde 

plockas bort innan motorvärmaren kunde demonteras i eftermarknad. 

 

Den andra metodiska möjliggöraren som har använts är DFM metoden (Design For 

Manufacturability) (Ramsey, 2004) där designen för motorvärmaren har varit anpassad efter 

tillverkningen, så att leverantören effektivt har kunnat tillverka den.  

I fallstudien har utmaningen varit att hitta en design som skall kunna tillverkas med 

leverantörens befintliga metoder och verktyg. När det har gets ett förslag på modellen till 

leverantören, som i sin tur har sagt nej, pga. att de t.ex. inte klarar av att tillverka den, så sker 

nya diskussioner mellan företaget och leverantören om hur modellen för motorvärmaren skall 

ändras för att leverantören ska kunna tillverka den.  Därefter görs ett ändringsförslag i form av 

en 3D CAD modell som de kan tillverka. Sedan undersöker företaget i sin tur upp modellen för 

att se om den passar för montering och demontering, utan att någon krock med omgivningen 

sker. Slutligen gör företaget eventuella ändringsförslag så att modellen även passar för tidigare 

nämnda krav, tills företaget kommer fram till en lösning som passar bådas krav 

(montering/demontering och tillverkning).  

 

Uppdraget har blivit tuffare och svårare att lösa pga. att det har använts både DFM och DFA 

samtidigt som metodiska möjliggörare. Designen som passar för monteringen kräver flera olika 

bockningar, i olika leder, pga. det kritiska läget som motorvärmaren befinner sig i inom 
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motorn. Detta har gjort att den däremot inte har passat för tillverkningen pga. att tillverkningen 

har krävt enstaka enkla bockningar, eller inga bockningar alls, och omvänt; den lösning som 

har passat för DFM har inte passat för DFA. Det har alltså varit en utmaning att hitta en 

designlösning som funkar och passar för både montering, demontering och tillverkning. 

 

Design to Cost metoden (Dean, 1991; Garengo & Panizzolo, 2013) har inte varit tänkbar pga. 

att den har varit emot företagets principer, dvs. kvalitet och kunden först. Trots att ambitionen 

har varit att dra ner på tillverkningskostnaderna, har företaget inte använt denna metod som en 

förutsättning för att designa motorvärmare. Utan huvudkravet har tvärtom varit hög kvalitet 

och en robust design. Så därmed har det tagits fram en robust design, och det har därefter 

räknats på kostnaderna. 

 

Företaget har inte tillämpat hypotes 4 (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) som säger att Black 

Box leverantörsintegration påskyndar snabbheten till marknaden. Eftersom Black Box 

leverantörsintegration inte har använts fullt ut, så har snabbheten till marknaden blivit påverkad 

på ett negativt sätt och utvecklingen tagit längre tid. 

 

Företaget har inte tillämpat Black Box leverantörsintegration vid NPU av motorvärmare (Zhao, 

Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Trots att motorvärmaren var en komplex komponent (hypotes 2), 

och det saknades kompetens inom detta område, så var den en viktig komponent och ingick i 

ett nytt projekt, vilket gjorde att det behövde skaffas kunskaper inom detta område för att 

kunna utveckla den.  

Det hela gjorde att produktens snabbhet till marknaden påverkades negativt (hypotes 4) (Zhao, 

Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Alltså tog det längre än den planerade projekttiden.  

 

Om företaget däremot hade tillämpat Black Box leverantörsintegration genom att lämna över 

den till leverantören eftersom de har kompetensen för att utveckla motorvärmare, så hade 

företaget kunnat fokusera på andra projekt och på det sättet förkorta tidsplaneringen för 

projektet och därmed snabbheten till marknaden.  

Men eftersom allt som berörde projektet skulle hållas hemligt för att inte påverka 

marknadsföringen negativt, så höll företaget sig till produktutvecklingen av motorvärmaren 

internt fast det saknades kunskap inom detta område. Det resulterade i att det drogs ut på tiden 

av utvecklingen och projekttiden fördröjdes, samt att det påverkade andra projekt negativ pga. 

att man inte hade så mycket tid över för dem. 

Eftersom att motorvärmaren är en ganska viktig produkt, så skulle företaget riskera att förlora 

sina kärnkompetenser och andra företag (t.ex. Volvo, eller Mercedes) kunna imitera företagets 

nyckelteknik och konkurrera med dem (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Företaget kan 

därmed så småningom komma att förlora sin konkurrensfördel. 

 

I fallstudien är teknikens osäkerhet ganska låg (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014) pga. att det 

är en ny motorvärmare, men inte en helt ny nyhet, utan mer av en utveckling av dagens 

motorvärmare. Så därför skulle användningen av Black Box leverantörsintegration vara 

gynnande eftersom det skulle leda till att motorvärmare kom till marknaden snabbare (hypotes 

6) (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Det är därför förteget använde sig av delvist integrerad 

utveckling. 

 

 Om den andra förslagslösningen av motorvärmare däremot hade valts, alltså en integrerad 

motorvärmare med integrerad en pilottermostat, så hade teknikens osäkerhet blivit väldigt hög 

vilket hade inneburit att företaget borde ha låtit bli att tillämpa Black Box 

leverantörsintegration (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). Företaget borde istället ha hållit sig 
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till enbart teknologisk integrerad utveckling. Studien varnar cheferna på företaget för att vara 

oförsiktiga när de fattar sina beslut om vilka uppgifter som skall delegeras till leverantören pga. 

att företaget kan komma att få lägre kostnader på kort sikt, men på lång sikt komma att förlora 

sitt märke.  

 

Studieresultat i (Thomas, 2013) visar att en effektiv kommunikationskanal är till för ett 

effektivt kunskapsbyte mellan leverantören och företaget. Detta sker via face to face möten och 

därefter kommer email och till sist web baserade verktyg som wikis och bloggar. I fallstudien 

vid utvecklingen av motorvärmaren så användes det mest email och telefonsamtal som 

kommunikationskanal, istället för face to face möten, pga. att leverantörenskontoret låg i en 

annan ort. Så det var både tidsbrist och kostnader som gjorde att kommunikationskanalen var i 

form av mailande och telefonsamtal.  

Anledningen till att face to face möte är den bästa kommunikationskanalen är för att kunna 

förmedla nyanser av känslor och minimerar missförstånd och missuppfattningar (Thomas, 

2013). I början av kontakten med leverantören var det mycket telefonsamtal, vilket visade sig 

vara bättre än mailande eftersom svar då kan fås direkt och långa diskussioner hållas. Den enda 

nackdelen med det är att det då saknas bevis på vad som har blivit sagts och vad som har blivit 

överenskommet. Med andra ord så har telefonsamtal både positiva och negativa aspekter.  

Ytterligare en faktor som påverkade samarbetet negativt och till ett ganska ineffektivt 

kunskapsbyte var när kommunikationen skedde genom mail. När leverantören bytte 

kontaktperson så höll den nya kontaktpersonen kontakten via mail. Detta gjorde att man inte 

fick direkta svar och respons och dessutom att man inte kunde skapa tät kontakt, och inte hann 

skapa nytt förtroende på så kort tid. Detta ledde till missförstånd, iterationer och om-

diskussioner, vilket resulterade i förseningar av tidsplanen. 

 

Det ska finnas en balans mellan formell och informell kontroll (Smets, Oorschot, & Langerak, 

2013) eftersom att för mycket formell kontroll (processtyrning) minimerar skapandet av 

ömsesidigt förtroende, för att det antyder misstänksamhet och misstro av företaget. Å andra 

sidan gör för mycket informell kontroll att leverantörens arbete blir ineffektivt. Dessutom så 

ska företaget inte lita på tillit, samt inte förlita sig på informell kontroll (Smets, Oorschot, & 

Langerak, 2013) och på att leverantören gör ett effektivt arbete utan någon form av 

övervakning.  

 

Företaget borde jämt hålla sig till en hög nivå av en formell kontroll (Smets, Oorschot, & 

Langerak, 2013). I fallstudien hade företaget i istället använt sig av växlande perioder av 

informell kontroll med perioder av formell kontroll. Informell kontroll skedde genom att inte 

övervaka leverantörens tillverkningsprocess under prototyp fasen. Företaget förlitade sig 

därmed på att leverantören skulle tillverka prototyperna enligt det som hade blivit diskuterat, 

och de löften som gjorts om att anpassa tillverkningen efter företagets normer. Formell kontroll 

användes i senare stadium när det gällde leverantörens konstruktioner i form av PPAP 

(Production Part Approval Process), samt mot slutet, när företaget fick undermåttliga 

prototyper i form av utvärderingsmätningar (via outputkontrol) av prototyperna. 

 

Eftersom leverantören hade visat sig behärska de färdigheter som behövdes för att genomföra 

särskilda NPU-aktiviteter, använde inte företaget jämt någon form av formell kontroll, som 

t.ex. att kontrollera leverantörens tillverkning av prototyperna (processtyrning) (Smets, 

Oorschot, & Langerak, 2013), för att säkerställa sig om att leverantören skulle stå fast deras 

löften och överenskommelsen. Detta ledde till att den informella kontrollen minskade de 

formella interaktionerna hos leverantören.  
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När leverantören bytte kontaktperson under en viktig tid där produktutvecklaren från företaget 

redan hade kommit överens med den tidigare kontaktpersonen om toleranserna, och den nya 

kontaktpersonen som inte kände till den senaste överenskommelsen, så ledde det till nya om-

diskussioner. Dessa ledde i sin tur till förseningar i NPU- processen.  

 

När det visade sig att leverantören hade haft svårigheter att tillverka prototyperna av 

motorvärmaren och att de hade skickat undermåttliga prototyper till företaget, trotts att de hade 

sagt att de klara av att tillverka motorvärmaren, blev företaget tvunget att utföra 

utvärderingsmätningar av motorvärmarens prestanda och krav, genom att använda sig av output 

kontroll (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013) när det gällde motorvärmarens prestanda och 

krav i en slutlig kvalitetskontroll på prototyperna, genom att utvärdera resultaten, som visar att 

om leverantörens arbete varit inriktat på att förverkliga viktiga resultat eller inte.  

 

 

4.1 Hinder/svårigheter 
Det har funnits några hinder under fallstudiet: 

Utvecklingen av motorvärmaren började inte vid projektstarten utan sex månader efter det, 

vilket gjorde att tiden blev väldigt tajt. Vilket gjorde att det behövde jobbas dubbelt så effektivt 

för att hinna göra klart allt inom tidsramen.  

En annan svårighet är att utförandet av detta projekt inte var på heltid pga. att utförandet av 

andra arbeten, som tillhörde andra projekt och var lika aktuella och viktiga, samt hade samma 

bestämda tidsram. 

 

De andra konstruktionsgrupperna var klara med deras komponenter redan då utvecklingen av 

motorvärmaren började, vilket hindrade motorvärmaren från att bli en ny nyhet, då det skulle 

påverka komponenternas design för de andra grupperna. 

 

Ett till hinder under arbetet var när leverantören skickade en 3D CAD modell, som var en 

felaktig förslagsändring och som företaget gjorde FFF beställning(prototyp) på. Denna gick 

inte att montera på motorn, vilket resulterade i en fördröjning av tiden på 2 veckor eftersom att 

en ny beställning av FFF- prototyp behövde göras, varpå en ny provmontering av denna nya 

prototyp krävdes.  

 

Ytterligare ett hinder var den låga interna kommunikationskanalen, och därmed kunskapsutbyte 

hos leverantören, som var ett hinder för en smidigare utveckling av motorvärmare. 

 

Ett annat hinder var att de telefonsamtalen som hade skett mellan företaget och leverantören 

inte blev noterade eller dokumenterade i någon form av protokoll, som bevis på vad som har 

blivit sagts, för att kunna gå tillbaka till när det behövdes. 

Missförståndet som inträffade mellan företaget och leverantören försenade projekttiden 

ytterligare 2 veckor. 

Övriga hinder och svårigheter var bl.a. strul i Catia-system (då programmet slutade att fungerar 

under en veckas period), användning av olika CAD program mellan leverantören och företaget. 

Utöver detta har arbetet med andra projekt samtidigt/ parallellt påverkat tiden för arbetet med 

detta uppdrag.  
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5 SLUTSATS 
 

Leverantörens medverkan i produktutvecklingen kan optimera det totala resultatet för alla 

parter. 

Det vore bättre om företaget hade tillämpat någon form av organisatorisk möjliggörare 

(Garengo & Panizzolo, 2013). Specifikt om företaget hade haft en konstruktör från 

leverantören under en viss tid av designfasen (gästingenjör), eller om konstruktören på 

företaget hade varit hos leverantören (platsingenjör). Då hade företaget direkt kunnat veta om 

designen var möjligt att tillverka eller inte, istället för att behöva gå igenom rutinerna tills 

leverantören får CAD-modellen för att tillverka den, och upptäcka att det inte går. Detta gör att 

Black Box integrationen kan spara tid och i sin tur påverka snabbheten till marknaden (Zhao, 

Cavugsil, & Cavusgil, 2014; Garengo & Panizzolo, 2013).  

Ofta kan otillräckligt kommunikationen mellan funktionella grupper och externa aktörer 

(leverantören) leda till missuppfattningar. 

Företaget borde ha tillämpat email som bekräftelse över de beslut man hade tagit via 

telefonsamtal. Framförallt så borde företaget ha tillämpat face to face möten som en 

kommunikationskanal (Thomas, 2013) vilket skulle ha resulterat i hög en PU-effektivitet för 

motorvärmaren, gällande kvalitet och effektivitet för snabbheten till marknaden. 

 

Man fann också att högre nivåer av prestanda i företagets NPU-process, både när det gäller 

effektivitet och produktkvalitet, kan uppnås genom att högre nivåer av kunskap utväxlas mellan 

företaget och leverantören (Thomas, 2013). Detta tyder på att NPU-processen för 

motorvärmaren inte var effektiv, pga. att motorvärmaren hade svårigheter med att uppfylla 

kundkraven (att inte krocka med omgivningen), vilket har dragit ut på tiden och resulterat i en 

försening. 

Företaget borde ha tillämpat en konstant nivå av formell kontroll och inte lita på tillit (Smets, 

Oorschot, & Langerak, 2013) genom att ständigt övervaka och vägleda sina leverantörers 

konstruktörer (d.v.s. tillämpa processkontroll), för att förhindra misstag från att hända. 

Företaget bör därför vara medvetet om att förlita sig på informell kontroll över tid kan leda till 

undermåttlig NPU-prestanda av leverantören, som sedan ökar de totala kostnaderna. 

Med hänsyn till föregående så behöver företaget balansera formell och informell kontroll över 

tiden (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013) för att mest effektivt samordna NPU-aktiviteter 

som har lagts ut på leverantören. Men samtidigt så bör företaget till en viss del förlita sig på 

informell kontroll, samtidigt som det används formella övervakningsmekanismer för att 

upprätthålla samarbetet med leverantören. 

Företaget ska hålla sig till en konstant nivå av huvudsakligen formell kontroll då det verkar mer 

fördelaktigt än omväxlande perioder av både hög formell kontroll med perioder av hög 

informell kontroll (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013). 
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5.1 Generell slutsats 
Vid kommande nya projekt och nya NPU-uppgifter så bör företaget tänka på de fasta 

parametrarna som beskriver produktutvecklings (NPU) prestanda (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 

2014), innan företaget bestämmer sig för när leverantören ska bli involverad och integrerad i 

NPU. Samt under vilken fas av NPU-processen, det ska ske för att få en bättre projekt- och 

produktkvalitet. Med andra ord ska företaget tänka på hur viktig produkten är, hur komplicerad 

den är, om det är en ny nyhet, hur tekniskosäker den är, samt om det är viktig att gå till 

marknaden snabbt. Svaret på de tidigare nämnda frågeställningar bestämmer hur mycket 

leverantören ska involveras och när, samt om man kan förlita sig på leverantören och tillämpa 

Black Box integration. 

 

Om produkten är oviktig, komplex, har låg tekniskosäkerhet eller behöver gå till marknaden 

snabbt, så bör företaget tillämpa Black Box leverantörsintegration i NPU (Zhao, Cavugsil, & 

Cavusgil, 2014) genom att använda sig av gemensamutvecklingsrelation (Co-development) 

som kluster vid integrationen (Garengo & Panizzolo, 2013). De bör även involvera 

leverantören redan vid en tidig fas av PU-processen och vara med vid början av projektet, 

redan vid förutvecklings- eller konceptfasen, och tillämpa alla IPU möjliggörare (teknologiska, 

metodiska, och även organisatoriska möjliggörare). Genom att ha en gästingenjör från 

leverantören på besök (Garengo & Panizzolo, 2013) hos företaget under en viss tid eller att ha 

en platsingenjör från företaget hos leverantören.  

För att få maximalt kunskapsutbyte från en leverantör så bör man ha en hög nivå media 

rikedom (Thomas, 2013), som sker genom användning av höga kommunikationskanaler, som 

består av face to face möten istället för email och telefon samtal. 

 

Syftet med leverantörsinvolvering i IPU är att få en produkt med hög prestanda och 

produktkvalitet. Genom att utnyttja leverantörens kärnkompetens och resurser (Zhao, Cavugsil, 

& Cavusgil, 2014) samtidig, så kan företaget fokusera på nyckelteknik och dra nytta av en 

överlägsen konkurrensposition på marknaden. Detta leder till en kortare projekttid, bättre 

produktinnovation, kostnadsbesparingar och snabbhet till marknaden. 

 

Om produkten däremot är väldigt viktig, icke komplex, är en nyhet, eller har hög teknisk 

osäkerhet, så bör företaget låta bli att involvera leverantören (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 

2014) och ha en begränsad integrering, eller ingen alls. Företaget bör samtidigt använda sig av 

enbart teknologiskt baserad utveckling, och involvera leverantören vid en sen fas av NPU-

processen, som t.ex. vid tillverkning eller tillverkningsverktygsframtagning. Annars är det risk 

för att företaget förlorar sin konkurrensfördel, och hamnar i en svår situation på marknaden 

pga. att leverantörer även har kontakt och samarbete med andra företag, därmed medför en risk 

för kopiering av den nya tekniken.  

 

Med andra ord borde företaget behålla den nya tekniken, samt viktiga kärnkompetensen, och 

utföra arbetet internt (In-house) utan att dela med sig av tekniken med andra företag eller 

leverantörer (Zhao, Cavugsil, & Cavusgil, 2014). I detta avseende så borde inte företaget lita på 

tilliten gentemot leverantörer (Smets, Oorschot, & Langerak, 2013). 

Forskare varnar företag från att blanda in leverantörer vid en tidig fas av NPU.  

 

Variationer på skalan av de fasta parametrarna som t.ex. från väldigt viktig produkt till oviktig 

produkt påverkar därmed skalan på involveringen av leverantör i integrerad produktutveckling 

som skapar fram variation på delvist integrerad utveckling som kluster för 

leverantörsintegrering i PU. 
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Det är mycket effektivare om både företaget och leverantörer har tillgång till samma CAD 

program, eller om båda kan läsa varandras filer utan att använda STEP filer för att kunna 

använda och se varandras 3D CAD modeller. Detta för att minimera tidslöseri med att 

exportera/importera och komplettera varandras CAD modeller. 
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7 BILAGOR 

Bilaga 1: Dagens motorvärmare 
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Bilaga 2: SES-konstruktion 
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Bilaga 3: krock mellan motorvärmare och verktygshylsan till vattenrör 
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Bilaga 4: Krock mellan motorvärmare och verktygshylsan till EGR-fästet 
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Bilaga 5: Krock mellan motorvärmare och verktygshylsan för skruvarna 
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Bilaga 6: Motorvärmare med omgivning av alla berörda verktygshylsor 
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Bilaga 7: Förslag 1: Ändrad befintlig motorvärmare 
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Bilaga 8: Förslag 2: Att använda distansen på mv istället för flänsen 
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Bilaga 9: Förslag 3: Ny mv med en fläns med en insticksnippel 
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Bilaga 10: Förslag 4: Ny mv med O-ring i radiell led på flänsen  
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Bilaga 11: Förslag 5: Ny MV med O-ring i axiell led på flänsen 
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Bilaga 12: Förslag 6: Integrerad mv med pilottermostat 
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Bilaga 13: Protokoll antekningar från provmontering 
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Bilaga 14: Protokoll anteckningar från provmontering 
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Bilaga 15: Protokoll anteckningar från provmontering 
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Bilaga 16: Protokoll anteckning från provmontering 
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Bilaga 17: Protokoll anteckning från provmontering 
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Bilaga 18: Protokoll anteckning från provmontering 
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Bilaga 19: Protokoll anteckning från provmontering 
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Bilaga 20: Protokoll anteckning från provmontering 
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Bilaga 21: Protokoll anteckning från provmontering 
 
 

 
  



79 (80) 

Bilaga 22: De tre olika typerna av möjliggörare 
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Bilaga 23: De tre olika kluster av samarbete vid leverantörsintegration 

 

 


