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Förord 
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• Henrik Johansson – Min handledare vid Sandvik Materials Technology. Tack för 
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• Magnus Svensson – Min handledare vid Luleå tekniska universitet. Tack för 
vettiga synpunkter och förslag. 
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Sammanfattning 
I den allt hårdare konkurrens som råder inom verkstadsindustrin är det viktigt att man redan i 
samband med produktutvecklingen skapar förutsättningar för att kunna tillverka en produkt 
av högsta kvalitet. Enligt Magnusson (2003) är det många nya produkter som inte klarar av 
att uppfylla kunders behov eller är krångliga eller dyra att tillverka. 
 
Sandvik Materials Technology stöter ibland på dessa problem. Ett stort förändringsarbete 
drivs inom hela SMT och det har nu nått fram till området produktförnyelse. Exakt hur det 
arbetet skall ske är idag inte fastställt. En ny produktutvecklingsprocess är under utveckling 
inom produktområde Rör och de är öppna för idéer hur den skall utvecklas. 
 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera den existerande produktutvecklingsprocessen för 
produktområdet Rör inom SMT för att se hur DFSS skulle kunna hjälpa Stålforskningen att 
på ett bättre sätt ta fram nya produkter. 
 
För att hitta var det finns förbättringspotential har ett flertal intervjuer gjorts med personal 
som är insatta i produktutveckling. Det är personer från Stålforskningen, SMT’s benämning 
på sin Forsknings- och Utvecklingsavdelning, från Rörs Marknadsavdelning samt ett fåtal 
från Rörs Produktion. Intervjuerna har skett kontinuerligt under hela arbetet samt som ett 
komplement till en utvärderingsmodell som togs fram utifrån ett verktyg utvecklat av bland 
annat Massachusetts Institute of Technology.  
 
Resultatet av undersökningen visar att Rör idag har problem med att implementera nya 
produkter i den existerande produktionsprocessen och att produktionen kommer in väldigt 
sent. Det har också visat sig att de inte arbetar aktivt med att undersöka oönskad variation i 
produktegenskaper för att göra produkter robusta, okänsliga mot oönskad variation. 
 
Som förslag till fortsatt arbete borde en undersökning göras för att se hur arbetssättet Robust 
design skulle passa in i Rörs nya sätt att arbeta vid produktutveckling. Ytterligare ett upplägg 
är att titta på hur Rör idag går tillväga vid processimplementering av en ny produkt för att se 
hur statistiska verktyg, såsom statistisk processtyrning, skulle kunna användas som ett 
hjälpmedel vid de första försökstillverkningarna för att underlätta senare implementering. 
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Abstract 
The competition in today’s manufacturing industry is getting harder and harder. That is why 
it is important to companies to consider quality even at early phases of product development. 
According to Magnusson (2003) it is often reported how new products that are launched fail 
miserably in satisfying the needs of the customer and/or are difficult and expensive to 
manufacture. 
 
One of the companies that sometime is confronted with these problems is Sandvik Materials 
Technology. A change program is carried on within SMT and it has now reached the area of 
product renewal. A new product development process is under development within the 
product area Tube at SMT and they are open for ideas.  
 
The aim of this masters’s thesis is to evaluate the existing product development process in 
the product area Tube to see where and how Design for Six Sigma could help to develop 
new products. 
 
To find areas where there are potential to improve, several interviews where made with 
personnel involved in product development. The chosen personnel came from 
Stålforskningen, the SMT name for the Research and Development department, personnel 
from the Marketing department and a few from production. These interviews have been 
made continuously throughout the thesis and as complement to the evaluation model built on 
a tool developed by Massachusetts Institute of Technology. 
 
The result of the thesis shows that Tube has problems with implementing new products in 
their existing productions and that production is integrated late in the development process. 
It also shows that they do not work actively with variation in product properties in order to 
make a product robust, insensitive to unwanted variation. 
 
A suggestion regarding further work is to carry out an investigation to see if the 
methodology of Robust design is something that could be suitable for Tube´s new product 
development process. Another suggestion is to see how statistical tools, such as statistical 
process control, could be used to help with the first production tests to facilitate product 
implementation later on. 
 
 
 
 



Akronymlista 

 
Olsson 

Akronymlista 
DCCDI – Define, Customer, Concept, Design, Implement 
CTP – Critical to process 
CTQ – Critical to quality. De aspekter av en produkt som är kvalitet ur kundens synvinkel. 
DFSS – Design for Six Sigma 
DMADV – Define, Measure, Analyze, Design, Verify 
DMAIC – Define, Measure, Analyze, Improve, Control 
DOE – Design of experiment eller på svenska statistisk försöksplanering 
DPMO – Defects per million opportunities. På svenska antal defekter på en miljon 
observationer. 
FEI – Front end of innovation 
FMEA – Failure mode and effect analysis, eller feleffekts analys. 
FTA – Fault tree analysis 
F & U – Forskning och utveckling. Kommer att i detta examensarbete att benämnas 
Stålforskningen. 
GE – General Electric 
IDDOV – Identify, Define, Develop, Optimize och Verify 
IVF – Industriforskning och Utveckling AB 
LAI – Lean Aerospace Initiative 
LESAT – Lean Enterprise Self-Assessment Tool 
MIT – Massachusetts Institute of Technology 
NPD – New product development. Benämning på Rörs nya produktutvecklingsprocess. 
QFD – Quality function deployment. Kundcentrerad planering. 
SMT – Sandvik Materials Technology 
SPC – Statistical process control eller statistisk processtyrning 
TRIZ – Theory of inventive problem solving 
VMEA – Variation Mode and Effect Analysis 
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1 Inledning 
Detta kapitel är tänkt att ge läsaren en förståelse för examensarbetet, bakgrund, syfte samt 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I den allt hårdare konkurrens som råder inom verkstadsindustrin är det viktigt att företag 
redan i samband med produktutvecklingen skapar förutsättningar för att kunna tillverka en 
produkt av högsta kvalitet. En majoritet av världens företag avsätter bara 5 % av sin budget 
till design av nya produkter trots att design står för ca 70 % av en produkts kostnad, detta 
beror på att cirka 80 % av en produkts kvalitetsbrister omedvetet designas in i produkten 
(Chowdhury, 2002). Dessa kvalitetsbrister kommer att leda till behov av så kallat 
eldsläckningsarbete där man springer runt och försöker åtgärda fel allteftersom de uppstår. I 
USA uppskattar man att den typiska ingenjören tillbringar ca 80 % av sin tid till just sådant 
arbete (ibid). 
 
Ofta kan det läsas i tidningar att producenter misslyckas radikalt att uppfylla kundernas 
önskemål för nya produkter. Nya produkter klarar inte heller i många fall av att nå upp till 
gällande standarder och lagar (Magnusson, 2003). Att kunderna inte vill ha produkten, att 
produkten är svår, dyr eller krånglig att tillverka samt att den inte uppfyller lagar och 
standarder är alla viktiga delar av begreppet CTQ1 och bör beaktas redan tidigt i 
produktutvecklingsprocessen. Genom att beakta CTQ tidigt och skjuta till mycket resurser 
redan i början av produktutvecklingsprocessen kan sena förändringar undvikas och mycket 
pengar sparas.  
 
Ett företag som konfronteras med några av dessa problem är Sandvik Materials Technology 
(SMT). SMT har under de senaste åren genomgått en rad förändringar i sitt sätt att arbeta. 
När SMT jobbar med produktutveckling idag läggs mycket resurser sent i 
produktutvecklingsprocessen vilket leder till att utvecklingen drar ut på tiden. Ett 
förändringsarbete har påbörjats med avseende på processen för produktförnyelse. 

1.2 Problemdiskussion 
SMT jobbar i dagsläget med ett nytt affärssystem som heter SMT Business System. Inom 
SMT Business System finns det fem områden och inom vart och ett av dessa finns det 
förbättringsprogram. Områdena är: Tillverkning, Marknadsföring och försäljning, Inköp, 
Produktförnyelse och Personalutveckling. 
 
Inom tillverkning heter förbättringsprogrammet ”Lyftet Ledtid”. ”Lyftet Ledtid” har ett 
övergripande syfte att minska kapitalbindning samt uppnå bättre kvalitet genom att minska 
ledtiden i tillverkningsprocessen. ”Lyftet ledtid” är det förbättringsprogram som har kommit 
längst och resultat har börjat synas inom SMT. Inom Marknadsföring & försäljning samt 
Inköp körs pilotprojekt med SMT Business System. Inom områdena Produktförnyelse och 
inom området Personalutveckling har inte arbetet startat med att införa SMT Business 
System. 
 

                                                 
1 Critical – To – Quality. De aspekter av en produkt som är kvalitet ur kundens synvinkel. 
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Stålforskningen2 är den del inom SMT som jobbar med att utveckla nya produkter och som 
skall driva den delen inom SMT Business System som avser området Produktförnyelse. Idag 
har de inom detta område inget strukturerat arbetssätt som används inom hela 
organisationen. De har också i vissa fall problem dels i att tydligt ta fram vad det är kunderna 
egentligen vill ha och dels i införandet av nya produkter i produktionen. Dock finns det en 
vilja hos Stålforskningen att förbättra sig och uppnå högre kvalitet. En önskan finns att hitta 
ett systematiskt tillvägagångssätt vid produktframtagning, där kundens åsikter påverkar 
slutprodukten samt ett arbetssätt som skapar en robust produkt3 vilket medför färre fel i ett 
senare skede i produktionen.  
 
Dessa övergripande önskemål stämmer relativt bra in på det strukturerade arbetssättet DFSS, 
Design For Six Sigma, eller Konstruktion för Sex Sigma som det kallas på svenska 
(Bergman & Klefsjö, 2001). Av den anledningen finns det ett intresse inom Stålforskningen 
att utvärdera sin produktutvecklingsprocess för att se vilka delar av DFSS som 
Stålforskningen skulle kunna införa i den del av SMT Business System som heter 
Produktförnyelse. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera den existerande produktutvecklingsprocessen, för 
produktområdet Rör inom SMT. Detta för att se inom vilka områden de har potential att 
förbättra sig i samt att se vart DFSS skulle kunna hjälpa Stålforskningen att på ett bättre sätt 
ta fram nya produkter.  

1.4 Avgränsningar 
DFSS kan användas för att ta fram eller förbättra såväl tjänster, produkter och processer. 
Detta examensarbete avgränsas till att studera processen för hur produktutvecklingen 
genomförs hos Stålforskningen på SMT. 
 
Vikten kommer att läggas på DFSS, med avseende på bakgrund, syfte mål, metodik och 
verktyg. Att gå på djupet i hur verktygen inom DFSS är tänkt att användas på detaljnivå 
finns det inte utrymme för i detta examensarbete. 
 
Stålforskningen består av de fyra områdena Metallurgi, Rör, Band & tråd och 
Kompetenscentra inom vilket det bedrivs forskning. Avdelningen Rör håller på att ta fram en 
ny process som skall användas vid framtagning av nya produkter. Ett val har därför gjorts att 
fokusera på hur man inom detta område arbetar med produktutveckling, då det är deras nya 
produktutvecklingsprocess som eventuellt kommer att stå som förebild för hur hela SMT 
skall bedriva produktutveckling i framtiden. Denna nya process (NPD4) kommer också att 
undersökas. Eftersom den utvecklas kontinuerligt kommer den att undersökas övergripande. 
Den nya produktutvecklingsprocessen kommer att granskas för att se var verktyg och 
arbetssätt ur DFSS skulle passa in i Rörs nya sätt att arbeta med produktutveckling. 

                                                 
2 SMT’s benämning av sin forskning och utvecklingsavdelning. 
3 En Robust produkt är en produkt som är okänslig för variation i faktorer som ej går att kontrollera. 
4 New product development – Rörs benämning på sin nya produktutvecklingsprocess. 
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2 Metod 
Nedan kommer en kort beskrivning av teorin bakom de metoder som har använts under 
examensarbetet samt en redogörelse för den arbetsgång som har följts under 
examensarbetets genomförande. 

2.1 Undersökningsansats 
Då en studie skall utföras måste forskaren ställa sig frågan om han eller hon skall använda 
sig av ett kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt (Trost, 1993). Om man förenklat beskriver 
begreppet kvantitativ studie så kännetecknas en sådan av att man jobbar med siffror (ibid). 
En kvalitativ studie kan något förenklat ses som att mönster och förståelse för ett visst 
område skall uppnås (ibid). Nationalencyklopedin (www.ne.se) 2005 definierar kvantitativ 
respektive kvalitativ metod enligt följande. 
 
”Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där 
forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 
statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i 
testbara hypoteser.” 
 
”Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt 
som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att 
datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga 
såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder.” 
 
Den undersökning som beskrivs i detta examensarbete kommer att bestå både av en 
kvalitativ och en kvantitativ del. Ett flertal intervjuer har genomförts för att avgöra hur SMT 
jobbar med produktutveckling vilket innebär att studien kommer att ha en kvalitativ 
infallsvinkel. Den kvantitativa delen består av den utvärderingsmodell i form av en enkät 
som har använts. 

2.2 Metoder 
För att kunna göra en bra undersökning är det viktigt att utredaren arbetar kreativt och 
systematiskt. Detta innebär att metoder, resultat och överväganden i arbetet redovisas öppet 
samt att man har en kritisk blick till det material som studeras och de slutsatser som dras 
(Eriksson et al, 1997). Enligt Bell (2000) finns det fem lämpliga metoder att använda vid 
forskning; fallstudier, etnografisk studie, surveyundersökningar, experimentella metoder och 
narrativa undersökningar. 
 
I detta examensarbete har examensarbetaren valt att använda sig utav fallstudie som en 
övergripande metod och surveyundersökning, bestående av intervjuer och enkäter, som en 
kompletterande metod  

2.2.1 Fallstudier 
Enligt Bell (2000) är fallstudier särskilt lämpliga för forskare som arbetar på egen hand, 
eftersom det rymmer möjlighet att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett 
problemområde under en begränsad tidsrymd. Den stora fördelen med just fallstudier är att 
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det ger forskaren en möjlighet att koncentrera sig på en speciell händelse eller företeelse och 
försöka få fram faktorer som inverkar på företeelsen. 
 
Fallstudier innebär enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) att man undersöker ett fåtal 
objekt, exempelvis företag och beslutssituationer, i en mängd avseenden. Som metod har 
fallstudien länge använts inom företag för att bland annat analysera beslutsprocesser (ibid).  
 
En fallstudie kräver tillgång till mångfacetterade och utförliga data om den process som 
utredaren undersöker. Detta leder ofta till accessproblem5, eftersom en utredare som inte har 
stor erfarenhet om det område som skall undersökas har svårt att bland annat få veta 
följande: 
 

• Vilka data som är viktig och vilken som är oviktig. 
• Hur data skall samlas in. 
• Vilka personer som har viktig information. 
• Hur insamlad data skall tolkas. 

 
Svårigheten i detta avseende kan leda till ytliga och missvisande fallstudier (Eriksson et al, 
1997). 
 
För att lyckas med en fallstudie krävs det att den rymmer specifika och konkreta påståenden, 
med andra ord att den har en tydlig problemformulering (Bell, 2000). Då forskaren ofta har 
en deadline och en begränsad tidsram i sitt arbete, måste han eller hon vara försiktig vid val 
av fallstudie som metod (ibid). 
 
I detta examensarbete har en fallstudie genomförts på SMT’s produktutvecklingsprocess för 
att se om de verktyg som DFSS’s verktygslåda innehåller kan komma till användning och 
hjälpa SMT att på ett bättre sätt ta fram nya produkter. 

2.2.2 Surveyundersökning 
Syftet med en surveyundersökning är att skaffa fram och analysera information som sedan 
kan användas för att hitta mönster och för att kunna göra jämförelser (Bell, 2000). 
Information kan samlas in på olika sätt, till exempel genom att dela ut enkäter eller genom 
att med hjälp av ett frågeformulär genomföra intervjuer. I båda dessa fall skall frågor tas 
fram vilket inte alltid är så lätt, bland annat kan olika respondenter tolka samma fråga på helt 
olika sätt om undersökaren inte är uppmärksam (ibid). 
 
Intervjuer 
Trost (1993) nämner att det finns en mängd olika intervjuformer. Dessa skiljer sig alla i två 
avseenden. 
 

• Standardisering: Är den grad till vilken frågorna är densamma för alla 
intervjuade. Hög grad av standardisering innebär att frågorna skall läsas upp i 
samma ordning och med samma ordval till alla respondenter. Låg grad av 
standardisering innebär att intervjuaren anpassar sig mer efter respondenten 
(ibid). 

                                                 
5 Access = möjligheten att skaffa empirisk data (Eriksson et al, 1997). 
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• Struktur: När frågor har fasta svarsalternativ så är det en strukturerad intervju. 
Mer generellt kan man säga att en omnibusundersökning6 inte är strukturerad då 
den ställer alla möjliga typer av frågor (Trost, 1993). 

 
När en intervju genomförs finns det ett flertal problem och företeelser som bör beaktas för 
att förbättra förutsättningarna för en bra intervju. Nedan är en lista med ”regler” som Trost 
(1993) anser att en intervjuare bör beakta. 
 

• Plats för intervjun:  Intervjun bör ske på en plats där respondenten känner sig 
trygg och intervjun kan genomföras ostört. 

• En eller flera respondenter: Att intervjua flera personer samtidigt bör undvikas 
då folk lätt kan påverka varandra och vissa kanske inte kommer till tals. 

• Frågeguide: När kvalitativa intervjuer görs skall en lista över frågeområden tas 
fram inte ett frågeformulär. Man skall också i möjligaste mån låta den intervjuade 
styra samtalet. 

• Bandspelare: Här finns både fördelar och nackdelar. Bland fördelarna är bland 
annat att anteckningar inte behöver tas i så stor utsträckning, intervjuaren kan 
lyssna på intervjun igen för att analysera tonläge och lyssna på sin egen röst för 
att lära sig av misstag. Nackdelar är att det kan bli konstlat samt att det tar lång 
tid att lyssna igenom och renskriva intervjun. 

• Allmänt uppförande och ovanor: Egenheter som att trumma med fingrarna 
eller klia sig i håret skall undvikas. Svordomar skall heller aldrig användas. 

 
Enkäter 
Dahmström (2000) tar upp fyra olika typer av enkäter: Postenkäter, internetenkäter, 
gruppenkäter och besöksenkäter, vilka alla har för- och nackdelar. I detta examensarbete har 
postenkäter valts som lämplig typ, då det finns en fungerande internpost samt att e-post lätt 
kan ignoreras. Utvärderingsmodellen, i form av en enkät, är baserats på hur LAI7 och IVF8 
utvärderar en produktutvecklingsprocess. Se kapitel 2.6 för noggrannare beskrivning av 
utvärderingsmodellen. 
 
Genom att bifoga ett missivbrev till enkäten motiveras respondenten att besvara den. I 
missivbrevet skall syftet med enkäten tydliggöras. Brevet skall vara tydligt men samtidigt så 
kortfattat att läsaren inte tappar intresse för enkäten. Den tillfrågade skall också få chansen 
att kunna ställa frågor till författaren av enkäten, därför bör kontaktuppgifter finnas med som 
en del av missivbrevet. Att skicka ut en påminnelse kan öka svarsfrekvensen. Att ha ett 
referensnummer på enkäten gör det lättare att hålla reda på vilka som har svarat så att bara 
berörda får en påminnelse. Det är dock viktigt att detta tas bort när sedan enkätsvaren 
analyseras för att bevara anonymitet (Trost, 1986). 

2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie, bestående av böcker och artiklar, genomfördes tidigt för att få ökad 
förståelse och kunskap för det studerade ämnet DFSS. Relevant litteratur identifierades 
genom att använda bland annat Luleå tekniska universitets biblioteks databas (LUCIA), 

                                                 
6 Med detta menas att flera kunder tillsammans delar på frågeutrymmet i en och samma enkät. 
7 Lean Aerospace Initiative 
8 Industriforskning och Utveckling AB 
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sökmotorer på Internet samt studier av referenslistor i artiklar och böcker som hittades. 
Sökord som har använts har varit: DFSS, Design for Sex Sigma, Sex Sigma, DMADV, 
IDOV, DFSS Methodology. 
 
Litteraturstudien hade sin tyngd i början av examensarbetet men kompletteringar har skett 
fortlöpande under arbetets gång då behov av ny information har uppstått. Bland annat har 
sökning efter litteratur rörande forskningsmetodik, rapportskrivning och Benchmarking 
tillkommit. 

2.4 Processkartläggning 
Processkartläggning utförs genom att följa ett objekt från till exempel råämne till monterad 
produkt hos kund. Aktiviteter, objekt och information tilldelas namn vilket ger en tydlig och 
överskådlig bild av processen. Ett flertal symboler används för att tydliggöra om det är en 
delprocess, ett objekt, styrande information eller ett tvingande val som skall göras (Sveriges 
Verkstadsindustrier, 2001). 
 
En processkarta fanns tillgänglig redan vid examensarbetets start. Processkartan beskriver 
hur produktutveckling är tänkt att gå till vid avdelning Rör hos Stålforskningen. Denna 
processkarta har varit ett stöd för att lättare förstå hur produktutveckling sker idag, se bilaga 
1. 

2.5 Intervjuer hos Stålforskningen 
I ett första steg behövde en bild skapas över hur Stålforskningen arbetar idag och om det 
fanns några tydliga områden med förbättringspotential i deras arbetssätt. Den första person 
som valdes ut för intervju var Mats Lundström som är ställföreträdande forskningschef på 
Stålforskningen. Syftet var att utifrån följande sju frågor skapa en övergripande förståelse för 
vart i produktutvecklingsprocessen det finns förbättringspotentialen samt att identifiera 
nyckelpersoner att intervjua vidare. 
 
I stora drag, hur går ni tillväga idag då ni utvecklar en ny produkt? Är processen: 
 

1. Standardiserad, har ni en metod eller ett språk för ny produktutveckling? 
2. Ordentligt kartlagd med olika faser, aktiviteter, stopp/gå grindar och över-

lämningar? 
3. Kontinuerligt utvecklad och förbättrad? 
4. Stödd av ett antal väl definierade verktyg och modeller? 
5. Konsekvent använd av alla i organisationen? 
6. Kontinuerligt mätt och övervakad, både avseende inmatning och utmatning? 
7. Jämförbart bättre än liknande processer hos konkurrenter? 

 
Dessa sju frågor är tagna ur boken ”Six Sigma The Pragmatic Approach” (Magnusson, 2003) 
och enligt Magnusson så finns det stor potential till att utveckla produktutvecklingsprocessen 
om svaret på en av dessa frågor är nej. Efter intervjun med Mats intervjuades ytterligare 
personer inom Stålforskningen för att få en helhetsbild av hur de arbetar, se källförteckning 
för lista över intervjuade. Dessa personer valdes utifrån den organisationsstruktur som finns 
som bild i kapitel 4.3 samt i samspråk med examensarbetarens handledare på SMT. 
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2.6 Utvärderingsmodell 
En utvärderingsmodell togs fram för att kunna utvärdera den befintliga 
produktutvecklingsprocessen och identifiera förbättringspotential. Den 15: e mars hölls ett 
seminarium med namnet ”Lean produktutveckling: Resurseffektiv och robust 
produktutveckling” av IVF. Där presenterade IVF en modell som de har tagit fram för att 
utvärdera hur Lean ett företags produktutvecklingsprocess är. Till grund för denna modell 
ligger ett stort forskningsprojekt, LAI9, som har skett mellan MIT10 och bland andra den 
amerikanska rymdindustrin. Syftet med forskningsprojektet var att se hur konceptet Lean, 
som togs fram av Toyota, kunde implementeras inom rymdindustrin för att skapa processer 
som är lean, resurssnåla/effektiva (LAI). LAI har tagit fram ett verktyg, LESAT11, som 
används för att utvärdera hur ”lean” ett företag är. I detta verktyg finns ett stort frågebatteri 
för att utvärdera ett företag ur ett lean perspektiv. 
 
Den utvärderingsmodell som togs fram blev i formen av en enkät, se bilaga 2. Enkäten 
bestod av två delar. Den första delen bestod av ett antal frågor om måluppfyllnad och ett 
antal öppna frågor. Den andra delen består av elva frågor tagna ur LESAT-verktyget. 
Enkäten omarbetades ett flertal gånger efter samspråk med bland annat handledare, insatta 
personer vid Stålforskningen och Marknadsavdelningen. LESAT-verktyget är ett ganska 
komplext verktyg vilket kan medföra att enkäten blir svår att förstå. Därför testades den på 
ett antal personer som fick ”låtsas” svara på enkäten och ge kommentarer för att minimera 
oklarheter och språkförbistringar. Enkäten skickades efter samspråk med nyckelpersoner vid 
Stålforskningen och Marknadsavdelningen till 45 personer som arbetar med 
produktutveckling.  
 
När enkätsvaren började komma in lades dessa in i ett excelark som tillhörde LESAT-
verktyget. Detta excelark modifierades för att passa den framtagna enkäten. Vissa delar togs 
bort, nödvändiga beräkningar och grafer lades till. Allt för att underlätta den senare analysen. 

2.6.1 Del 1 
Del 1 i enkäten bestod av två grupper av frågor. Ett antal frågor om måluppfyllnad och ett 
antal öppna frågor. 
 
Måluppfyllnad 
Syftet med frågorna om måluppfyllnad var att utifrån respondenternas subjektiva 
bedömningar av projekt som de har varit delaktiga i få en bild av hur väl de anser att de 
uppfyller uppsatta mål i ett produktutvecklingsprojekt. 
 
Öppna frågor 
De öppna frågorna bestod av tre frågor. I två av dessa ombads respondenterna lista de tre 
vanligaste och de tre allvarligaste frågorna som respondenten stöter på vid 
produktutveckling, där ett är det viktigaste och tre är det minst viktiga. 
 
Verktyget Släktskapsdiagram användes för att på ett strukturerat sätt sortera åsikterna från 
respondenterna. Släktskapsdiagram är ett av ”De sju ledningsverktygen” (Klefsjö et al, 

                                                 
9 Lean Aerospace Initative 
10 Massachusetts Institute of Technology 
11 Lean Enterprise Self-Assessment Tool 
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1999). Släktskapsdiagram är användbart då en stor mängd verbal information såsom idéer 
eller åsikter skall struktureras. Åsikterna eller idéerna sätts i närbesläktade grupper för att på 
ett tydligare sätt beskriva ett större problem (ibid). 
 
Ur de öppna frågorna i utvärderingsmodellen kom en mängd åsikter. För att strukturera upp 
dessa har släktskapsdiagram använts. Resultatet av släktskapsdiagrammet presenteras i 
kapitel 5.2.2. Åsikterna skrevs ner på post-it lappar och sattes upp på ett stort pappersark. 
Till varje åsikt skrevs också en liten notering för att se om en åsikt ansågs vara ett vanligt 
problem eller ett allvarligt problem. Dubbletter togs bort och de kvarvarande sorterades in i 
grupper. Dessa grupper är sedan tänkta att prioriteras med avseende på vilka som är 
viktigast. Detta har gjorts genom att beakta den prioritering som åsikten fick av respondenten 
och ta fram en medelprioritering för varje grupp samt genom att göra en avvägning mot hur 
många åsikter varje område har fått. Tanken är att sedan jämföra de två diagrammen för att 
se om de vanligaste problem också är de allvarligaste. Vid intervjuer gjorda efter att enkäten 
sammanställts ombads respondenten rangordna de grupper som togs fram för att säkerställa 
vilka grupper som var viktigast. 

2.6.2 Del 2 
Syftet med del två i enkäten är dels att få fram ett nuläge för att se var man inom SMT tycker 
att man befinner sig inom de elva områdena samt att få fram ett gap mellan ett nuläge och ett 
målläge. Gapanalysen används för att utvärdera respektive område för att hitta områden 
inom vilket det finns förbättringspotential. I kapitel 5.2.3 kan nuläget utläsas för SMT samt 
vilka gapen är inom de elva områdena i produktutveckling. 
 
Mellan konceptet Lean och Sex Sigma finns enligt författarens mening ett flertal likheter. 
Genom att tänka ur en DFSS synvinkel och ha de sju frågorna ur kapitel 2.5 i åtanke har elva 
frågor/områden tagits ur LESAT. Dessa frågor sammanfattas nedan. 
 

1. Fokus på värde för kunden: Denna fråga är ett mått på hur företaget fokuserar 
på värde för kunden vid produktutveckling. Finns det ett strukturerat 
tillvägagångssätt för att definiera vad som är viktigt för kunden? Kunders 
definition av värde påverkar i hög grad de beslut som fattas vid 
produktutveckling.  

2. Strukturerad process för ständiga förbättringar av produktutvecklings-
processen 

3. Att lära sig av misstag/lyckanden: Fråga två och tre hör ihop och ger ett mått 
hur man arbetar med ständiga förbättringar. Finns ett konsekvent arbetssätt för att 
ta tillvara kunskaper så att hjulet inte behöver uppfinnas flera gånger.  

4. En process för att definiera krav från kunder och intressenter 
5. Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av 

framtida behov: Här hör fråga fyra och fem ihop. Hur väl tar man tillvara på 
data ifrån hela företaget för att definiera framtida behov? Bidrar alla intressenter 
med data när nya behov och krav tas fram? 

6. Kunden först: Hur nära samarbete har företaget med kunden vid 
produktutveckling? 

7. Integrering av nedströmsresurser 
8. Integrerad produktutveckling:  Fråga sju och åtta flyter till viss del in i 

varandra. Hur väl beaktas intressenter nedströms vid produktutveckling? Tas det 
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hänsyn till den existerande produktionsgången när nya produkter tas fram? Jobbar 
man i funktionella grupper? Finns alla delar av organisationen representerad vid 
produktutveckling för att underlätta kommersialisering? 

9. Standardisering av processer: Till hur stor del är processer standardiserade? 
Arbetar man på liknande sätt genom hela organisationen och gentemot andra 
delar av företaget? 

10. Allmänna verktyg och metoder: Används allmänna verktyg och metoder 
konsekvent under produktutveckling för att underlätta kompatibiliteten mellan 
processer? 

11. Variationsreduktion: Sista frågan är ett mått på hur väl man är medveten om 
och beaktar variation som en orsak till kvalitetsbrister. Är variation i parametrar 
och produktegenskaper aktivt undersökta och minskade under produktutveckling? 

2.6.3 Urval och bortfall 
När personer, till vilka enkäten skall skickas, har valts ut har ett så kallat bekvämlighetsurval 
gjorts. Ett bekvämlighetsurval är enligt Trost (1993) en vanlig och praktisk metod att 
använda sig av för att få ett strategiskt urval. Den gemensamma nämnaren för de personer 
som har valts ut är att de alla har varit eller är involverade i produktutveckling. 
 
Enkäten skickades till 45 personer inom Rör som var involverade inom produktutveckling. 
Dessa personer valdes ut i samspråk med två personer från Rör som båda är involverade 
inom produktutveckling; Pasi Kangas från Stålforskningen och Magnus Nyström från Rörs 
Marknadsavdelning. Risken med detta tillvägagångssätt är att de väljer ut de personer på ett 
sätt som stämmer överens med vad de tycker. För att undvika detta togs så många personer 
som möjligt med i detta urval. Fördelen är att de personer som kan produktutveckling bäst 
blir de utvalda respondenterna. De personer som har valts ut som respondenter kommer från 
de tre olika områden inom Rör: Marknadsavdelningen, Stålforskningen och Produktionen. 
Ett väldigt litet antal togs från kategorin Produktion, vilket berodde på att personer från detta 
område deltar till väldigt liten del i arbetet med produktutveckling och få lämpliga personer 
kunde identifieras. 
 
Efter att enkäten skickats ut returnerade respondenterna dem: Dock inte i den grad som 
författaren hade hoppats. Två påminnelser skickades därför ut för att minska bortfallet. I 
Tabell 2: 1 nedan kan det utläsas att totalt 45 respondenter erhölls. Av dessa meddelade åtta 
stycken att de inte kunde besvara enkäten av den anledningen att de inte var tillräckligt 
insatta i produktutveckling eller att de inte ville delta. Räknas dessa bort ifrån populationen 
fås en svarsfrekvens på 67 % från Produktionen, 58 % för Marknadsavdelningen och 86 % 
för Stålforskningen. Det låga antalet respondenter som identifierades hos Produktion (fem 
stycken) samt det låga antalet enkäter som besvarades ger att enskilda slutsatser inte kommer 
att kunna dras om den avdelningen. Om enskilda slutsatser skulle dras skulle det snarare vara 
personåsikter än generella åsikter ifrån Produktion. Stålforskningen har en hög svarsfrekvens 
vilket medför att specifika slutsatser kommer att kunna dras. Marknadsavdelningen har en 
svarsfrekvens som anses ganska låg, dock kommer enskilda slutsatser att dras men dessa 
kommer inte att vara lika representativa som de från Stålforskningen. 
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Tabell 2: 1 Tabell över hur stor del av respondenterna som svarade på enkäten. 

Kategori Antal Andel
Utskickade enkäter borttaget
de som ej kunde/ville svara

Kunde/ville
ej svara

Produktion 2 67% 3 2
Marknadsavdelningen 7 58% 12 3
Stålforskningen 19 86% 22 3
Summa 28 76% 37 8  

2.7 Kompletterande intervjuer 
För att kunna utvärdera den produktutvecklingsprocess som finns idag har intervjuer skett 
kontinuerligt under examensarbetets gång. Dessa intervjuer har gjorts för att tydliggöra 
frågetecken som uppkommit och som ett komplement till det utvärderingsmodell som 
skickades ut. Intervjuer har skett med ett flertal personer från Stålforskningen samt med 
personer både ifrån Marknadsavdelningen och Produktionssidan inom Rör. 

2.8 Benchmarking 
Benchmarking är en metod som kan användas för att på ett systematiskt sätt lära av hur 
erkänt duktiga företag jobbar med sina produkter eller processer. Syftet är att lära sig av 
andra och sätta upp realistiska mål. Det skall dock poängteras att det inte handlar om 
konkurrentanalys och att det inte är tänkt att lösningar skall kopieras utan snarare handlar det 
om att få inspiration och uppslag för att förbättra sitt eget sätt att arbeta (Sveriges 
Verkstadsindustrier, 2001). 
 
Nationalencyklopedin 2005 definierar benchmarking som ”jämförelse av en produkt eller 
tjänst med den bästa tillgängliga. Under senare år har benchmarking utvecklats till en 
managementteknik, som går ut på att jämföra hela eller delar av verksamheten i ett företag 
eller en myndighet med en väl fungerande verksamhet representerande "best practice".” 
 
En mer operationell definition av benchmarking kan vara följande fem kärnpunkter 
(Andersen, 1997). 
 

• Jämföra processer inte bara nyckeltal 
• En strukturerad process 
• Extern fokus 
• Förbättring, inte utvärdering 
• Lära av andra 

 
Det finns enligt Andersen (1997) tre olika former av benchmarking beroende på vad som 
skall jämföras. 
 

• Prestationsbenchmarking 
• Processbenchmarking 
• Strategisk benchmarking 

 
Dock är processen för benchmarking densamma. Att på ett strukturerat sätt bedriva en 
benchmarking är att följa det så kallade benchmarkinghjulet där fem steg skall gås igenom, 
se Figur 2: 1 nedan. 
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Figur 2: 1 Benchmarkinghjulet (Andersen, 1997 sid 29) 

När en benchmarking görs och information skall samlas in är personliga möten och 
intervjuer den metod som Karlöf (1995) rekommenderar för att få ut så mycket information 
som möjligt. Ett varningens finger tas upp av Karlöf (ibid). Han nämner tidsåtgång som en 
faktor som är lätt att underskatta när en benchmarking planeras. 
 
I detta examensarbete har benchmarking gjorts med tre företag: Volvo PersonVagnar i 
Göteborg som arbetar med DFSS i den dagliga produktutvecklingen, Ericsson AB i Borås 
och med SKF AB i Göteborg som är i uppstartsfasen med att se hur DFSS skall användas. 
Den benchmarking som har gjorts hos de tre förtagen har i stora drag följt den arbetsgång 
som föreslås i benchmarkinghjulet ovan. Se kapitel 5.4 för sammanfattning. Fas 3, 
”observera”, har skett genom personliga intervjuer med insatt personal på de berörda 
företagen, se referenser för detaljerad lista. 

2.9 Riskanalys 
Som ett delprojekt till examensarbetet har en riskanalys gjorts på en ny produkt. Produkten 
skall snart kommersialiseras och börja tillverkas i stor skala. Ur examensarbetets syn var 
syftet med riskanalysen att få en tydligare inblick i hur produktutveckling går till samt att 
testa och se hur en del ur DFSS skulle kunna användas hos Rör. För att göra denna 
Riskanalys har FMEA12 valts att användas, se beskrivning i kapitel 3.8. 
 
SMT’s syfte med Riskanalysen har varit att hitta riskområden i tillverkningsprocessen där 
den nya produkten skulle kunna stöta på problem vid en implementering. Genom att vara 
proaktiv och belysa riskområden i tillverkningsprocessen kan man underlätta 
implementeringen av den nya produkten. 
 

                                                 
12 Failure mode and effect analysis 



Metod 

 
Olsson 12 

Under Riskanalysens gång har examensarbetaren fungerat som en facilitator och tillsammans 
med projektmedlemmarna tagit fram ett lämpligt verktyg och fungerat som bollplank/guide. 
 
Projektgruppen bestod, förutom examensarbetaren, av fyra medlemmar som var ansvarig för 
varsitt område av produktionen från smälta till slutprodukt. Väldigt kort kan områdena 
beskrivas enligt nedan. 
 

• Charge tillverkningen: Materialet tillverkas och smids. 
• Hollows: Hål borras i det smidda materialet. 
• Rör tillverkning:  Valsning av rör (stor dimension). 
• Rör tillverkning:  Valsning av rör (liten dimension). 

 
Vid ett första möte presenterades FMEA och verktyget diskuterades igenom så att alla skulle 
få samma bild över hur det skulle användas. Verktyget presenterades sedan för en person ur 
ledningsgruppen som godkände förslagna verktyg och arbetet satte igång. Vid ett andra möte 
hade arbetet kommit en bit på väg och hela projektgruppen träffades för att diskutera 
problem och oklarheter. Vid möte tre satt alla deltagarna ned och presenterade sina 
riskområden och diskussioner fördes kring dessa. 

2.10 Den nya NPD’n 
Ett utkast till en modell för hur den nya produktutvecklingsprocessen skall se ut har funnits 
tillgänglig under examensarbetets gång. Till denna modell finns tillhörande grindar och 
checklistor. Grindar är ett stopp i produktutvecklingsprocessen där arbetet stäms av innan 
man väljer att gå vidare. Dessa har överskådligt analyserats för att i ett sista skede se vart 
specifika verktyg ur DFSS verktygslådan skulle kunna passa in. Främst ges förslag till de 
områden där förbättringspotential har identifierats. 

2.11 Reliabilitet och validitet 
Två viktiga begrepp som skall beaktas vid allt utredningsarbete är validitet och reliabilitet 
(Eriksson et al, 1997). 
 
Eriksson et al (1997) definierar validitet som ett mätinstruments förmåga att mäta det som 
man avser att det skall mäta. Validitet kan ses som frånvaron av systematiska fel 
(Nationalencyklopedin). Validitet är det viktigaste kravet på ett mätinstrument. Om det som 
avses att mätas inte mäts med hjälp av det valda instrumentet så spelar det ingen roll om 
själva mätningen är bra. 
 
Ytterligare ett krav som kan ställas på en undersökning är dess reliabilitet. Detta innebär att 
till exempel en enkät ska ge tillförlitliga resultat. Om någon annan vid ett senare tillfälle 
skulle göra en liknande undersökning med ett liknande verktyg så skall den personen komma 
fram till ett liknande resultat. (Eriksson et al, 1997) 
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3 Teori 
I nedanstående kapitel presenteras Sex Sigma och DFSS för att öka förståelsen de teorier 
som ligger till grund för det fortsatta arbetet i analys delen.  

3.1 Sex Sigma 
Sigma, eller σ som är den grekiska bokstaven för densamma, är beteckningen för 
standardavvikelsen för ett visst datamaterial. Beteckningen kan spåras till Carl Fredrick 
Gauss (1777-1855) som också introducerade normalfördelningskurvan. Begreppet sex 
sigma, som ett mått på variation inom produktion, kan spåras till 1920-talet och Walter 
Shewart. Shewart visade att när en process avvek med mer än tre sigma från sitt medelvärde 
borde den justeras. (iSixSigma) 
 
Sex Sigma som ett kvalitetskoncept initierades under 1980-talet av Motorolas dåvarande VD 
Robert Galvin med fokus på att minska oönskad variation. Detta program introducerades 
1987 och flera andra företag följde i Motorolas fotspår bland andra General Electric (GE) 
med John F. ”Jack” Welsh i spetsen (Bergman, Klefsjö, 2001). I Figur 3: 1 finns ett 
förtydligande över Sex Sigma’s spridning och exempel på företag som har startat upp en 
sådan satsning. 
 

 
Figur 3: 1 Sex Sigma’s spridning bland diverse företag 1987-2000 (Från Höglund, 2002). 
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Det finns flera definitioner på vad Sex Sigma är. Enligt en definition är Sex Sigma  
 
”Ett systematiskt och disciplinerat arbetssätt för att åstadkomma radikala förbättringar 
genom reducerad variation inom såväl varu- som tjänsteprocesser med kundnytta och ökad 
effektivitet som främsta drivkrafter.” (Höglund 2002).  
 
När en process har uppnått sex sigma innebär det att efter ett skift i processens medelvärde 
på 1,5 gånger dess standardavvikelse från dess målvärde kommer processen fortfarande att 
bara producera 3,4 DPMO13 (Caulcut, 2001). 

3.1.1 Sex Sigma Metodik DMAIC14 
DMAIC är den metodik som Sex Sigma-företag följer när en process skall förbättras. Vad 
DMAIC står för och syftet med varje steg beskrivs kortfattat i fem punkter nedan. 
 

• Define: Syftet i det första steget är att definiera projektets syfte, omfattning och 
ta fram bakomliggande information om processen och dess kunder. 

• Measure: Här ligger fokus på att samla in data om det rådande läget. 
• Analyze: I detta steg skall orsaker till det aktuella problemet identifieras och 

säkerställas med hjälp av data.  
• Improve: Nu skall lösningar som löser problemet tas fram, testas och 

implementeras. 
• Control: I sista steget ska det säkerställas att de förbättringar som har tagits fram 

inte bara är tillfälliga utan att förbättringen är permanent. 
(Brassard, 2002) 

3.1.2 Sex Sigma hierarkin 
En organisation som arbetar med Sex Sigma har en hierarki som bygger på bälten med olika 
färger. Dessa bälten representerar den mängd kunskap som individen besitter och är ej ett 
bälte i sig. Ju högre upp i hierarkin en person befinner sig desto mer utbildning inom de 
olika Sex Sigma verktygen tillhandahålls (Sanders & Hild, 2000). Figur 3: 2 förklarar 
hierarkin och hur utbildningsnivåer är kopplade till de olika rollerna i en Sex Sigma 
organisation. 
 

 
Figur 3: 2 Utbildningsnivåer kopplade till olika rol ler i en Sex Sigma organisation (Bergman & Klefsjö, 

2001 sid 550). 

                                                 
13 DPMO är en engelsk förkortning och betyder ”defects per million opportunities”, på svenska ”antal defekter 
på en miljon observationer”. 
14 Define, Measure, Analyze, Improve, Control 
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3.2 Design for Sex Sigma 
De företag som började arbeta med Sex Sigma, såsom Motorola och General Electric, gjorde 
stora förändringar som ledde till ökad kvalitet samt ökad vinst. Efter att ha jobbat ett tag 
enligt Sex Sigma insåg de snart att de ej kan uppnå en högre sigmanivå än möjligtvis mellan 
fyra och fem med existerande processer, tjänster eller produkter. De insåg då att de 
existerande produkterna ej kunde förbättras till en högre sigmanivå utan att produkter 
behövde designas om med Sex Sigma filosofin som grund (Antony, 2002). Ytterligare 
företag har stött på en sådan så kallad ”4-sigma vägg”, som de ej har kunnat passera med 
enbart hjälp av Sex Sigma. Ur detta resonemang uppkom ett behov av ett nytt arbetssätt 
vilket resulterade i att DFSS utvecklades (Berryman, 2002). 
 
DFSS är en proaktiv strategi för produktutveckling. Cirka 60-80 % av kvalitetsbrister i en 
produkt blir ”designade” in i produkten (Magnusson, 2003). I stället för att upprätthålla en 
produkts kvalitet genom kvalitetskontroller jobbar DFSS med att försöka utveckla en så 
robust produkt som möjligt och göra den så felfri som möjligt i ett tidigt skede i 
designprocessen. En förändring tidigt i en produkts designprocess ger inte upphov till lika 
stora kostnader som en förändring långt senare (Berryman, 2002), se Figur 3: 3. 
 

 
Figur 3: 3 Kostnaden för en förändring i design hos en produkt ökar ju längre in i dess livscykel som 

förändringen sker (Från Finn, 2000). 

DFSS använder redan beprövade arbetssätt och verktyg enligt en viss struktur så att beslut 
baseras på fakta. De verktyg som oftast associeras med DFSS är de sju designverktygen; 
Robust design, TRIZ15, Pugh concept selection, QFD16, FMEA/VMEA17, FTA18 och 
Tolerance design (Bergman, 2003). DFSS ersätter inte ett företags befintliga 
produktutvecklingsprocess utan är snarare ett hjälpmedel för att göra den ännu bättre (Huber, 
2002). 

3.3 Skillnader Sex Sigma och Design for Sex Sigma 
DFSS har växt fram ur Sex Sigma och båda dessa kan vid en första anblick verka snarlika, 
speciellt när akronymen DMAIC jämförs mot DMADV. Likheten kan bero på att DMADV, 

                                                 
15 Theory of inventive problem solving 
16 Quality Function Deployment 
17 Failure Mode Effect Analysis / Variation Mode and Effect Analysis 
18 Fault tree analysis 
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som utvecklades av General Electric 1997, togs fram genom att integrera ett antal nya 
verktyg och en ny struktur i DMAIC (Hoerl, 2002). Skillnaderna mellan DFSS och Sex 
Sigma är dock stora. Tennant (2002) tydliggör i en tabell flera skillnader mellan DFSS och 
vad han benämner Improve for six sigma, se Tabell 3: 1 nedan. 

Tabell 3: 1 Skillnader mellan ett DFSS och Improve for Six Sigma (Tennant, 2000 sid 63) 

Improve for Six Sigma DFSS
Börjar med ett kundproblem Börjar med ett lösnings koncept för hela verksamheten
Process förbättring Produkt eller service design
Kund fokus Verksamhets fokus
Isolerad företeelse Del i en större bild för "New product introduction"
En eller två CTQ är övervägd Alla CTQ är övervägda
Små team 4-6 st Stora team 40+
99 dagar 999 dagar
En förbättring på 1 sigma Lansering av en produkt med nivå på 4-5 sigma
Flera projekt 19 av 20 Få projekt 1 av 20
Litet fokus och liten inverkan Stort fokus och stor inverkan  

 
Simon (2000) tar i sin artikel ”DMAIC Versus DMADV” upp fem likheter mellan två 
metoder från de två angreppssätten. 
 

• Båda strävar efter att uppnå 3,4 fel på en miljon tillfällen. 
• Datadrivna lösningar. 
• Implementeras av Green Belts, Black Belts och Master Black Belts. 
• Tillvägagångssätt för företag att uppnå uppsatta mål. 
• Implementeras med hjälp av mentorer och process ägare. 

 
För att tydliggöra skillnaden mellan de båda angreppssätten specificerar Simon (2000) 
användningsområden för dessa. 
 

• DMAIC skall användas när en existerande produkt eller process ej når upp till 
kundens krav eller om den ej presterar tillfredsställande (ibid). 

• DMADV skall användas när en icke existerande produkt eller process skall tas 
fram eller när en existerande produkt eller process ej uppfyller kundkrav trots att 
förbättringar har gjorts enligt DMAIC (ibid). 

3.4 DFSS Metodik 
Inom Sex Sigma finns det en välkänd metodik med akronymen DMAIC, nämnd tidigare i 
kapitel 3.1.1, som de flesta Sex Sigma företag använder sig utav. DFSS å andra sidan har 
ingen gemensam metodik som alla företag följer utan många företag har konstruerat egna 
metoder som är anpassade efter det egna företagets förutsättningar och 
produktutvecklingsstruktur. Bland DFSS finns det en uppsjö av metoder med olika 
akronymer bland andra IDOV, IDDOV19, DMADV 20, DCCDI21, IIDOV, CDOV, DCOV 
och IDEAS för att nämna några (Soderborg, 2004; Chowdhury, 2002). Alla dessa metoder 
använder dock liknande verktyg och strategier för att uppnå samma mål. Att skapa en 

                                                 
19 Identify, Define, Develop, Optimize, and Verify 
20 Define, Measure, Analyze, Design, and Verify 
21 Define, Customer, Concept, Design, Implement 
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faktabaserad produktutvecklingskultur som tar fram lyckade produkter (Soderborg, 2004). 
Nedan kommer tre av de vanligaste metoderna att presenteras. Övergripande syfte och mål 
med varje steg inom metodiken kommer att beskrivas samt vilka verktyg som ingår i varje 
steg. Någon djupare beskrivning av hur verktyg används kommer ej att göras. 

3.4.1 IDDOV 
IDDOV är en av de vanligaste metoderna inom DFSS. Den kan delas in i tre faser där ID 
ingår i den första fasen, fas två består utav D och fas tre av OV (Chowdhury, 2002). I varje 
steg i metodiken används ett flertal olika verktyg som syftar till att driva projektet framåt och 
skapa förutsättningar för DFSS-teamet att ta fram en framgångsrik slutprodukt, i Tabell 3: 2 
nedan kan det utläsas vilka arbetssätt och verktyg som används i de olika stegen. 
 

Tabell 3: 2 Illustrerar vilka olika arbetssätt och verktyg som IDDOV metodiken använder i dess olika 
steg (Chowdhury, 2002). 

Fas II
Identify Define Develop Optimize Verify

Project Charter QFD Brainstorming QLF Test to Bogey
Project Business
Case TRIZ Paremeter Design Test to Failure

Project Plan Multi-Voting
Tolerance
Design

Functional Degradation
Testing (FDT)

Criteria-Based
Matrix DOE

Parameter
Design

Pugh Consept
Selection Technique

Process Control
Plan

FMEA SPC

Fas I Fas III

V
er

kt
yg

 /
A

rb
et

ss
ät

t

 
 

Identify 
Identify är det första steget i den metodik som utvecklingsteamet skall följa för att utveckla 
en produkt enligt DFSS. Syftet med detta första steg är att skapa ett slags kontrakt mellan 
DFSS teamet, sponsorn samt företaget. Identify innefattar också att klargöra/specificera 
omfattningen av projektet, ställa upp en budget samt en plan för hur man skall nå sitt 
slutmål. Verktyg och arbetssätt som kan användas i detta första steg kan vara. 
 

• Project Charter:  Består av flera delar och kan delas upp i 4 steg. 
1. Project objective and goals: Vilket är syftet med projektet och vilka mål 

skall uppnås? 
2. Project Scope: Detta steg går ut på att definiera hur stort projektet kommer 

att vara och vilka delar som kommer att innefattas. Detta kommer dock att 
kunna ändras allt efter som projektet går framåt. 

3. Project Milestones: Då ett DFSS projekt kan vara omfattande är det viktigt 
att bryta ner det i mindre mål. Detta för att underlätta för projektet att följa 
rätt väg och öka motivationen i teamet. 

4. Project Budget: Försöka att få ner på papper vilka kostnader som projektet 
medför samt att försöka kvantifiera fördelarna som projektet kommer att 
medföra. 
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• Projekt Business Case: DFSS teamet skall räkna ut förväntad förtjänst på 
investerat kapital. Ytterligare två frågor som skall beaktas är hur projektet 
stämmer överens med företagets långsiktiga strategi samt hur projektet kommer 
att påverka företagets position gentemot konkurrenter. 

• Project Plan: En plan för hur projektet skall fortlöpa, resurser, både inom 
ekonomi, maskiner och personal samt tider för avrapportering med mera.  

 
(Chowdhury, 2002) 

 
Define 
Syftet med steg 2 i fas 1 är att definiera möjligheterna som finns i projektet. Detta görs 
genom att undersöka kundernas behov och organisera dem för att kunna dem. Det är väldigt 
viktigt att företaget känner till sina kunders behov, förväntningar och krav. För att lättare 
förstå vad kundbehov är kan Kanomodellen beaktas, se kapitel 3.6.1. När steg 2 är 
genomfört skall ett samband ha tagits fram mellan kundernas behov, förväntningar och krav 
och den slutgiltiga produktens egenskaper. DFSS använder i detta steg arbetssättet QFD, 
eller kundcentrerad planering som det heter på svenska (Bergman, 2001). 
 

• Kundcentrerad planering: Är ett arbetssätt att omvandla subjektiva kundbehov 
och krav till kvantifierbara design krav. 

 
Develop 
Develop Concept är det tredje steget i IDDOV metoden. Syftet med detta steg är att hitta en 
så felfri lösning som möjligt till de problem som tidigare har identifierats.  
 

• Identify concepts: Först skall många kreativa lösningar identifieras. Två verktyg 
som kan användas är: 
1. Brainstorming:  Finns flera olika varianter att använda. 
2. TRIZ:  Skapar ett systematiskt tillvägagångssätt genom att omvandla ett 

industrispecifikt problem till ett mer allmänt problem som sedan lösningar 
identifieras till. 

• Evaluate concepts: Sedan skall dessa lösningar gås igenom för att hitta den bästa 
lösningen, det är viktig att inte nöja sig med första bästa utan verkligen gå 
igenom alla förslag för att hitta det absolut bästa. Tre föreslagna verktyg är: 
1. Multi-Voting:  Är snabbt och effektivt men baserar sig på DFSS-teamets 

subjektiva åsikter. 
2. Criteria-Based Matrix:  Är en objektiv metod som tar ganska lång tid. 
3. Pugh Concept Selection Technique: Använder fördelarna med de båda 

verktygen ovan så att det bästa ur två världar används. 
• Potential Problem Analysis: Verktyget som används är FMEA. FMEA 

använder kunskaper från flera expertområden för att identifiera möjliga fel som 
kan uppstå, frekvens samt hur allvarliga dessa är. Denna kunskap används sedan 
för att eliminera de allvarligaste felen redan innan produkten har skapats.  

 
(Chowdhury, 2002) 
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Optimize 
I detta steg i designprocessen optimeras produkten för att göra den så robust som möjligt. 
Syftet är att minimera produktens variation så mycket som möjligt samt att justera den så 
nära ett målvärde som möjligt (Robust design). DFSS använder nedanstående två verktyg för 
att uppnå detta syfte. 
 
 

• Parameter Design: Syftet är att identifiera vilka parametrar vi kan påverka och 
sedan ställa in dessa så att produkten blir okänslig mot variation och brus. 

• Tolerance Design: Efter att produktens parametrar är bestämda är det viktigt att 
produkten hamnar så nära dessa målvärden och att intervallet runtom detta 
målvärde blir så snävt som möjligt. En avvägning måste dock göras för att ställa 
nyttan mot kostnaden av att göra ett intervall så snävt som möjligt. Här kan 
Taguchis förlust funktion, QLF22, vara ett bra hjälpmedel (Bergman, 2001). 

 
Ett arbetssätt som används inom både Parameter Design och Tolerance Design är DOE23 
som på svenska benämns försöksplanering.  
 

(Chowdhury, 2002) 
 
Verify 
Det sista steget har många syften att uppfylla. Här skall produkten verifieras, processen 
valideras, processen säkerställas, en ”cost benefit analys” göras samt lärdomar skall 
sammanställas. 
 

• Verifying the design: Syftet kan delas in i tre steg: 
1. Bekräfta produktionsprocessens duglighet: Har företaget rätt tränad 

personal, rätt tillverkningsprocess och dugliga mätsystem för att kunna 
tillverka den produkt som har tagits fram? 

2. Prototype Build-test-fix-cycle: Undersöka produktens duglighet med 
avseende på prestanda och uthållighet. Tre förslagna verktyg är. 
A. Test to Bogey: Undersöker enbart uthållighet. 
B. Test to Failure: Undersöker enbart prestanda. 
C. Functional degradation testing (FDT): Testar både uthållighet och 

prestanda. 
3. Pilot production run: Verifierar att produkten kan tillverkas som den är 

tänkt att tillverkas med befintliga resurser. Vilka kontroller behövs för att 
säkerställa att företaget fortsätter producera produkten enligt uppsatta 
specifikationer. 

• Process control: Syftet är att säkerställa att en process fungerar som det är tänkt 
att så att den fortsätter att producera på en nivå som tillgodoser kundernas behov. 
Den nya processen måste dokumenteras så att utomstående kan tillverka 
produkten lika bra som de som var med och utvecklade den. Tre arbetssätt att 
använda är: 

                                                 
22 Quality loss function 
23 Design of experiment eller statistisk försöksplanering. 
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1. Parameter Design: Används för att identifiera vilka faktorer som är värda att 
kontrollera. 

2. SPC24: Används för att hitta mönster, variation eller avvikelser i det som 
produceras och koppla det till avvikelser i produktionsförutsättningarna. Detta 
hjälper företaget att identifiera var extra kontroll är nödvändig samt att förstå 
källor till variation i produktion så att dessa kan kontrolleras. 

3. Process Control Plan: En typ av kontrollplan som kan användas för att se 
vad som har gjorts och vad som är viktigt att kontrollera så att andra kan 
kontrollera sitt arbete senare och säkerställa de förbättringar som har kommit 
fram under projektets gång. Hur noga något skall kontrolleras beror på hur 
viktigt det är att något görs precis som det är sagt. 

• Cost benefit analys: Återigen räkna ut kostnader som projektet medfört samt den 
nytta som projektet har bidragit med. 

• Capture Lessons: Få ner på papper vilka lärdomar DFSS teamet har fått under 
projektets gång med avseende på verktyg, metoder och tillvägagångssätt. 

 
(Chowdhury, 2002) 

3.4.2 DMADV 
DMADV är en annan vanlig metod som används inom DFSS. Den utvecklades av GE25 
1997 och liknar DMAIC för att GE ville känna sig hemma inom den nya metodiken (Hoerl, 
2002). Stegen i denna process har lite annorlunda benämningar gentemot IDDOV men syftet 
är i det stora hela detsamma. Nedan presenteras syftet med de olika stegen samt de arbetssätt 
och verktyg som används. För en sammanställning över alla arbetssätt och verktyg se Tabell 
3: 3 nedan. 

                                                 
24 Statistical process control eller statistisk process styrning. 
25 General Electric 
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Tabell 3: 3 Sammanställning över de verktyg som används i de olika stegen inom DMADV (Fritt efter 
Ginn, 2004). 

Steg
Define Measure Analyze Design Verify

Market Analysis tools
Customer
segmentation tree QFD QFD matrix Planning tools

Process analysis tools Data Collection plan Creativity tools Simulation Dataanalysis tolls

Project planning tools
Customer research
tools Pugh matrix Prototyping

Standardization
tools

DMADV specif ic
tools VOC table Toolgate review  forms Design scorecard

Affinity diagrams FMEA/EMEA

Kano model Planning tools
Performance 
benchmarknig

Process management
charts

QFD Toolgate review  forms

CTQ risk matrix

Multistage plan

Toolgate review  form

V
er

kt
yg

 /
A

rb
et

ss
ät

t

 
Define 
Syftet i detta steg är liknande det i IDDOV. När detta steg är avklarat skall projektet vara 
tydligt definierat. Syfte och mål skall vara tydliga samt en projektplan och en riskplan skall 
vara framtagen (Ginn, 2004). 
 
Measure 
Measure innebär att kundernas önskemål identifieras samt omvandlas till specifika 
egenskaper som är viktiga för produktens slutliga kvalitet (Ginn, 2004). 
 
Analyze 
I detta steg skall en rad koncept genereras och utifrån de förutsättningar som finns skall det 
bästa konceptet identifieras för att uppfylla så många CTQ’s som möjligt (ibid). 
 
Design 
Design innebär att ta fram en detaljerad design, testa dess komponenter samt att förbereda 
för pilot och fullskaligt test (ibid). 
 
Verify 
I detta steg skall prototypen testas samt implementeras. Sist men inte minst skall projektet få 
ett officiellt avslut. (ibid) 

3.4.3 DCCDI 
Tennant (2002) har illustrerat ytterligare en metodik för. Metodiken han föreslår är DCCDI 
och det står för Define, Customer, Concept, Design, Implement. Vilka arbetssätt och verktyg 
som är tänkta att användas under projektets gång och hur de binder samman projektet 
illustreras i Figur 3: 4 nedan. 
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Figur 3: 4 Verktygens koppling och hur de binder ihop ett DFSS projekt (Tennant, 2002 sid 74). 

Define 
Syftet är att sätta upp en budget. Klargöra vilka förväntningar företaget har på projektet samt 
vilka resurser som finns till projektets förfogande. Projektteamet börjar ta över ägandet av 
projektet och klargör tydligare vad som kan och skall uppnås. (Tennant, 2002) 
 
Customer 
Detta är en av de mest kritiska delarna för projektet. Mycket arbete kommer att läggas på att 
ta reda på kundernas behov och omvandla dessa till ett antal nyckelkriterier som sedan styr 
hur produkten kommer att designas (ibid). 
 
Concept 
På konceptstadiet skall en lösning tas fram som på papperet uppfyller kundernas behov och 
företagets önskemål (ibid). 
 
Design 
Ur detta steg kommer en slutgiltig produkt som uppfyller de tidigare framtagna CTQ's samt 
att dessa omvandlas till CTP26. Nu skall det ”bara” vara kvar att implementera produkten. 
(ibid) 
 

                                                 
26 Critical to process 



Teori 

 
Olsson 23 

Implement 
Nu skall produkten förberedas för implementering. Piloter eller försök skall utvärderas och 
produkten kanske skall justeras innan den sista utfasningen tar vid. (ibid) 

3.5 Att lyckas med DFSS 
För att lyckas med DFSS är det viktigt att det första steget är ett bra steg. Om inte det första 
steget är bra blir det sällan ett andra steg. Därför är det viktigt att de första DFSS projekten 
lyckas. (Chowdhury, 2002) 
 
När ett DFSS initiativ skall startas nämner Chowdhury fem steg som skall gås igenom. 
 

1. Högsta ledningens engagemang: Att introducera delar ur DFSS kräver stora 
mängder tid och resurser. För att det skall lyckas krävs det att högsta ledningen är 
engagerad och visar entusiasm. 

2. Utbildning, träning och handledning: Om ett nytt initiativ skall lyckas är det 
viktigt att se utbildning, träning och handledning som en del i processen. En 
typisk DFSS-Black belt utbildning är fyra veckor lång, utspridd på fyra till sex 
månader beroende på hur långt projekt det är.  

3. Effektiv kommunikation: Kommunikation skall vara tydlig, konsekvent och 
kortfattad. Alla måste förstå DFSS. Att ta fram en lathund som förklarar vad 
DFSS är, varför det är viktigt för företaget och de anställda på ett lättförståeligt 
sätt är ett sätt att kommunicera ut det nya initiativet. 

4. Integrerad strategi: Först skall DFSS köras igång sedan skall DFSS integreras i 
företagets nya produkt utvecklingsprocess. 

5. Personalens prestationer: Att knyta framgångar till vad som presteras av 
personalen på golvet är en viktig del för att klara av den kulturella förändring det 
innebär att jobba enligt DFSS. 

 
(Chowdhury, 2002) 

3.6 Kundernas behov 
Skall man jobba nära kunder och säkerställa att den produkt som utvecklas uppfyller kunders 
behov finns det inom DFSS en modell och ett arbetssätt som kan bidra till att ett strukturerat 
arbetssätt används under arbetets gång. Modellen som skall ligga till grund för hur man skall 
rangordna kundbehov är Kanomodellen och arbetssättet benämns kundcentrerad planering. 

3.6.1 Kanomodellen 
Nöjda kunder är basen för alla framgångsrika företag. Nöjda kunder är nämligen lojala, 
köper mer och betalar bättre. Kundernas uppfattning av produkternas kvalitet beror ofta på 
egenskaper som tillfredsställer kundbehovet; egenskaper som är oväntade men positiva.  
 
När ett företag jobbar enligt DMAIC fokuserar man på att hitta fel genererade av den 
existerande processen. I ett DFSS projekt måste teamet inte bara förutse och förebygga 
defekter. De måste också förutse och uppfylla specifika och dolda kundbehov. DFSS gör 
detta genom att beakta Noriaki Kano’s modell för kundbehov (Soderberg, 2004). Syftet med 
Kanomodellen är att man skall identifiera och prioritera kunders behov (Ginn, 2004). 
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Kanomodellen beskriver kundens olika behov och den upplevda kvaliteten som en 
kombination av uppfyllande av basbehov, kundens uttalade och outtalade behov. Genom att 
tillfredsställa basbehoven tillfredsställs de underförstådda behoven som inte påtalas från 
kunden eftersom de anses som självklara och grundläggande. Det är av yttersta vikt för 
företaget att identifiera och tillfredsställa dessa underförstådda baskrav. Att uppfylla 
baskraven ökar inte kundtillfredsställelsen, dock medför brister i uppfyllandet att missnöjet 
ökar drastiskt. De uttalade behoven är de behov som kunden förväntar sig att få, och som den 
upplever är viktiga. Uppfyllande leder till nöjda kunder. Det är genom att uppfylla de 
omedvetna behoven som det sker en markant ökning i kundnöjdhet. Kunden blir positivt 
överraskad, se Kanomodellen i Figur 3: 5 nedan. 
 

 
Figur 3: 5 Kanomodellen beskriver kundnöjdhet utifrån basbehov, uttalade behov och outtalade behov 

hos en kund (Q2). 

3.6.2 Kundcentrerad planering 
Inom DFSS är det viktigt att beakta kunders behov tidigt i produktutveckling. Kundcentrerad 
planering är ett sätt att strukturera upp och systematisera produktutvecklingsprocessen 
(Bergman, 2001). Vid användning av kundcentrerad planering nyttjas bland annat enkäter 
och fokusgrupper för att identifiera och sortera behov, förväntningar och krav. Verktyget 
kvalitetshuset används inom kundcentrerad planering för att bryta ner behoven till specifika 
produktegenskaper, se Figur 3: 6 för ett exempel av kvalitetshuset. 
 



Teori 

 
Olsson 25 

Max, Min, Målv (-, +, o)

XXX = *
Mål = o
YYY = x
YYY = +

V
ik

tn
in

g

1 2 3 4 5 6
Enkel navigering 5 5 3 3 3 1 1 3 x *+ o
Omedelbar service 3 3 1 5 5 5 5 1 5 3 3 x + o*
Ny upplevelse 5 3 3 5 2 x* o +
Bra erbjudanden 3 1 1 5 5 3 * o + x
Prisvärd matkasse 3 3 1 5 5 3 3 3 1 3 3 3 3 1 5 1 1 1 1 5 5 + * xo
Bra frukt och grönt 1 3 1 3 3 5 5 5 5 3 1 3 1 3 4 x+ o*
Bra chark och kött 1 3 1 3 3 5 5 5 5 3 5 1 5 1 3 1 3 4 x o+ *
Brett sortiment 1 1 5 5 2 o x *+
Veta vad man får (kvalitetsaspekt) 1 1 5 1 1 1 3 1 3 5 1 3 4 x* o+
Svårighetsgrad (1=lätt, 5=svårt) 2 1 4 4 3 4 4 2 3 4 4 5 2 4 4 1 2 3 2 1 1 2
Målvärde
Konkurrensjämförelse x+ x + 6

+ + + + + 5
YYY = x x x + + + x x+ + x+ 4
YYY = + + + x x x + + 3

+ + x+ x 2
x x+ x x x x x x x+ x 1

Teknisk viktning 43 51 17 33 17 71 58 74 77 74 20 70 48 62 28 45 50 49 34 11 30 64

Tydlig 
skyltning Gångar

S
ky

ltn
in

g 
i t

ak

E
nk

la
 S

ky
lta

r

K
ar

ta
 (

da
ta

 e
lle

r 
va

nl
ig

)

B
re

da

H
al

kf
ria

Kvalitetshuset

Personal

Jä
m

n 
kv

al
ite

t

K
on

ku
re

ns
m

äs
si

ga
 p

ris
er

K
un

ni
g

V
ilj

a 
at

t 
hj

äl
pa

A
llt

id
 t

ill
gä

ng
lig

 F
oG

,C
oK

K
or

t 
kö

tid

F
un

ge
ra

nd
e 

da
tu

m
ko

nt
ro

ll

F
rä

sc
ht

 u
pp

lä
gg

M
us

ik
 /

 I
nf

o

G
ra

tis
 k

af
fe

M
än

gd
ra

bb
at

Hugossons Gratis

B
em

an
ni

ng

Ö
pp

et
tid

er

S
ve

ns
kt

 k
öt

t

M
ix

 lå
gt

 p
ris

 &
 h

ög
 k

va
lit

et

E
xo

tis
k 

av
de

ln
in

g

P
ro

vs
m

ak
ni

ng

P
ro

du
kt

eg
en

sk
ap

er

Kundönskemål

Samband:
Starkt = 5
Medel = 3
Svagt =1

 
Figur 3: 6 Ett exempel hur kvalitetshuset har använts av examensarbetaren i ett projekt i kursen 

IEK204 kundfokuserad produktutveckling vid Luleå tekni ska universitet. 

Om kundcentrerad planering skall användas fullt ut skall fyra steg gås igenom. De fyra är 
produktplanering, produktutformning, processutformning samt produktionsutformning. I 
varje steg används kvalitetshuset och resultatet ur det föregående blir input till nästa 
kvalitetshus. (Bergman, 2001) 

3.7 Robust design 
Genichi Taguchis syn på kvalitet och kvalitetsutveckling har tilldragit sig stort intresse inom 
den västerländska industrin (Bergman & Klefsjö, 2001). Taguchis syn på Robust design och 
hur en sådan uppnås kan sammanfattas i följande sju punkter. 
 

1. Brist på kvalitet är den totala kostnaden produkten åsamkar samhället 
efter leverans till kund. 

2. Ständiga kvalitetsförbättringar och kostnadsreduktioner är nödvändiga för 
att ett företag skall klara sig på en konkurrensutsatt marknad. 

3. Ett kvalitetsförbättringsprogram skall sträva efter en ständig reduktion av 
produktegenskapernas avvikelse från sina respektive målvärde. 

4. Kundens förlust på grund av variation i produktegenskaper kan ofta 
betraktas som kvadratiskt ökande med avståndet från målvärdena. 

5. Produkternas kvalitet bestäms väsentligen av konstruktions- och 
produktionsprocesserna. 
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6. Ofta råder ett olinjärt förhållande mellan konstruktionsparametrarna och 
produktegenskaperna. Detta kan utnyttjas för att reducera 
produktegenskapernas känslighet för störningar. Motsvarande gäller för 
produktionsprocessen. 

7. Statistiskt planerade försök kan användas för att identifiera de 
parameterkombinationer som reducerar variation i produktegenskaper. 

 
(Bergman & Klefsjö, 2001) 

 
Robust design har tagits fram så att företag på ett systematiskt sätt skall kunna finna 
inställningar i parametrar som minimerar variationen i responsen på viktiga 
produktegenskaper, CTQ (Magnusson, 2003).  
 
Genom att identifiera följande tre typer av parametrar. 
 

• Parametrar som påverkar variation i produktegenskaper. 
• Parametrar som påverkar nivån på medelvärdet. 
• Parametrar som inte påverkar något av ovanstående. 

 
får man en produkt som är okänslig mot störfaktorer (Ibid).  

3.8 FMEA 
FMEA är en förkortning av Failure mode and effect analysis. Det finns ett flertal olika typer 
av FMEA, bland annat konstruktions-FMEA och process-FMEA. Den typ som beskrivs 
nedan är en process-FMEA och kommer i fortsättningen att benämnas FMEA. Det främsta 
användningsområdet är vid analyser under beredningsarbete. Syftet är att identifiera 
potentiella fel och brister under tillverkning samt att identifiera orsaken till och följderna av 
dessa fel. En FMEA bör göras i grupp med projektledare, beredare, produktionstekniker, 
operatörer med flera (Mekanoblad 90402). 
 
Vid en FMEA används en speciell typ av blankett som fylls i, se Figur 3: 7 nedan.  
 

Process-FMEA

Kund Datum Uppföljningsdatum Anmärkning Sida Av
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Figur 3: 7 Exempel på hur en FMEA blankett kan se ut, fritt efter (Mekanoblad 90402). 
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Till varje funktion skall felmöjligheter, felorsaker samt effekt av felet beskrivas. Sedan skall 
tre risktal tas fram till varje felmöjlighet. 
 

• Felsannolikhet: Beskriver hur stor sannolikheten är att felet uppstår. 
• Allvarlighetsgrad:  Beskriver hur allvarligt det är att felet uppstår. 
• Upptäcktssannolikhetsgrad: Beskriver hur stor sannolikheten är att felet 

upptäcks med befintliga kontroller. 
 
Dessa tal multipliceras sedan för att få fram ett risktal. I nästa steg jämförs talen för att se 
vilken operation som bör prioriteras när åtgärder skall genomföras. Efter att åtgärder har 
genomförts skall nya risktal tas fram för att se vilken effekt förslagna åtgärder har medfört. 
Risktalen kan bland annat ligga till grund för var extra kontroll kan behövas. Med hjälp av 
exempelvis statistisk processtyrning, är nödvändig (Mekanoblad 90402). 
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4 Företagspresentation 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en kort beskrivning av det företag på vilket 
examensarbetet har genomförts. 

4.1 Sandvik AB 
Företaget Sandvik grundades 1862 av Göran Fredrik Göransson. Han köpte en del i ett 
patent av den så kallade Bessemermetoden och var först i världen med att lyckas använda 
denna metod industriellt för att framställa stål. Göran Fredrik Göransson hade en tidig 
affärsfilosofi att arbeta nära kunderna som en innovativ partner. Denna affärsfilosofi står sig 
än idag, över 140 år senare, och är fortfarande en ledstjärna för Sandviks agerande. (Sandvik 
Årsredovisning 2003) 
 
Sandvik är ett globalt företag med en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. I koncernen 
finns det ca 37 000 anställda, varav cirka 5 500 i Sandviken. Företaget finns i 130 länder och 
det är uppdelat i tre affärsområden. 
 

• Sandvik Tooling: Tillverkar verktyg och verktygssystem för metallbearbetning. 
Cirka 15 000 anställda. Kända varumärken är bland andra Sandvik Coromant. 

• Sandvik Mining and Construction: Tillhandahåller maskiner, utrustning och 
service till bergavverkning. Cirka 8 600 anställda runtom i världen. 

• Sandvik Materials Technology (SMT): Tillverkar högförädlade produkter inom 
bland annat avancerade metaller, speciallegeringar och processystem. Har cirka   
8 000 anställda. 

 
Inom koncernen finns också Seco Tools som är en egen fristående och börsnoterad 
företagsgrupp. 

4.2 Sandvik Materials Technology 
Sandvik Materials Technology är världsledande inom tillverkning av högteknologiskt 
rostfritt stål, speciallegeringar med mera. Deras produkter produceras genom ett nära 
samarbete med kunden. SMT är uppdelad i fem produktionsområden. 
 

• Rör:  Producerar sömlösa rör till bland annat kemi-, olja och gas-, kraft-, 
elektronik- och rymdindustrin. 

• Band: Kallvalsade, härdade och tempererade band till bland annat rakblad, 
knivar, medicinsk utrustning samt kylflänsar i katalysatorer.  

• Tråd:  För användning inom svetsning samt bil- och elektronikindustrin. 
• Kanthal:  Värmebeständiga material i bland annat industriugnar och 

processutrustning. 
• Process system: Utrustning och maskiner baserade på stålbandsteknologi till 

bland annat skogs-, mat och kemiindustrin. 
 
SMT jobbar globalt med fokus på specifika produktnischer samt kunder med högt ställda 
krav på produktivitet, reliabilitet, hög prestanda och kostnadseffektivitet. Cirka 8 000 
medarbetare finns runt om i världen. År 2003 hade SMT en omsättning på omkring 12,5 
miljarder kronor. Av den årliga förtjänsten går en relativt stor del till forskning och 
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utveckling. Uppskattningsvis går ca 4 % av omsättningen till forskning och utvecklings 
relaterade frågor. 

4.3 Stålforskningen 
SMT har Skandinaviens största forsknings och utvecklingsavdelning. Cirka 250 personer i 
Sandviken och Hallstahammar jobbar aktivt med forskning och utveckling, varav 140 finns i 
Sandviken. Totalt finns cirka 900 stålsorter med olika produktegenskaper som kan 
framställas. Stålforskningen består av fyra områden inom vilka det bedrivs forskning. 
 

• Metallurgi 
• Rör 
• Band och tråd 
• Kompetenscentra 

 
De fyra områdena består i sin tur av ett antal underavdelningar. Se Figur 4: 1 nedan för en 
tydligare bild över hur organisationen är uppbyggd. 
 

 
Figur 4: 1 Organisationsschema Stålforskningen (Sandvik) 
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Stålforskning har pågått länge hos Sandvik. 1901 kom Göran Fredrik Göranssons sonson 
tillbaka från USA efter att ha studerat metallografi. Med sig hade han företagets och 
troligtvis Sveriges första metallmikroskop. Idag bedrivs forskning inom bland annat: 
 

• Våtkorrosion 
• Högtemperaturforskning 
• Hållfasthet 
• Skärande bearbetning 
• Svetsanalys 
• Modellering 
• Metallfysik 
• Kallbearbetning 
• Varmbearbetning 
• Metallurgi 
• Legeringsdesign 
• Beläggningsteknik
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5 Empiri och Analys 
I detta kapitel beskrivs det data som har samlats in samt en analys av materialet. 

5.1 Intervjuer hos Stålforskningen 
Utifrån de första intervjuerna visade sig det att det inom Stålforskningen bedrivs 
produktframtagning på ett flertal olika sätt beroende på inom vilket produktområde en ny 
produkt skall tas fram. Det finns idag ingen gemensam process som konsekvent används av 
alla inom Stålforskningen. Detta ledde till att en avgränsning i examensarbetet gjordes. 
Alternativet var att analysera produktutvecklingsprocessen för alla fyra områdena på 
Stålforskningen men det skulle bli väldigt ytligt och ta lång tid vilket inte skulle ge så 
mycket vare sig för SMT eller examensarbetaren. Avgränsningen innebar att undersökningen 
kom att omfatta enbart ett produktområde hos Stålforskningen. Valet föll på produktområde 
Rör av den anledningen att de är på väg att utveckla en ny produktutvecklingsprocess som 
kan komma att stå som modell för hur all produktutveckling inom SMT skall bedrivas i 
framtiden. 

5.2 Utvärderingsmodellen 
Den empiri som har samlats in med hjälp av den framtagna utvärderingsmodellen kan delas 
in i tre områden efter hur de har utvärderats; måluppfyllnad, släktskapsdiagram och 
gapanalys. 

5.2.1 Måluppfyllnad 
Ur den första delen av enkäten framkom följande utifrån frågorna om måluppfyllnad och 
prioritering. Tabell 5: 1 nedan visar hur väl SMT anser att de uppfyller de fyra målen 
prestanda, utvecklingskostnad, utvecklingstid och produktkostnad under en produkts 
framtagande. Att ett mål överstiger 100 % innebär att för till exempel utvecklingstid att man 
skulle ha blivit klar med ett projekt tidigare än vad som hade varit planerat. 

Tabell 5: 1 Hur väl tycker SMT att de uppnår sina mål inom nedanstående fyra områden vid 
produktutveckling. 

<70 70-90 91-110 111-130 >130
Prestanda 0% 17% 76% 7% 0%
Utvecklingstid 7% 76% 17% 0% 0%
Utvecklingkostnad 10% 41% 45% 3% 0%
Produktkostnad 3% 28% 66% 3% 0%  

 
Utifrån denna tabell kan det utläsas att när det gäller prestanda på en produkt anser 76 % av 
de tillfrågade att de uppnår detta mål till mellan 91-110 %, se Figur 5: 1 nedan. För de övriga 
tre områden finns cirkeldiagrammet i bilaga 3. 
 



Empiri och Analys 

 
Olsson 34 

Prestanda

0%

17%

76%

7%

0%

<70

70-90

91-110

111-130

>130

 
Figur 5: 1 Procent fördelningen för hur väl SMT anser att de uppnår sitt mål med avseende på 

prestanda. 

 
Inom området utvecklingstid anser 76 % att de uppsatta målen bara uppnås till mellan 71-90 
%. För området utvecklingskostnad anser 48 % att de klarar av att uppfylla de satta målen 
och för området produktkostnad anser 69 % att målen uppfylls. 
 
För att ställa dessa mål i relation till något ombads respondenterna att prioritera de fyra 
områdena prestanda, utvecklingstid, utvecklingskostnad och produktkostnad. Denna 
prioritering kan utläsas i Tabell 5: 2 nedan. 

Tabell 5: 2 Prioritering över vilka mål som är vikti gast att uppfylla där 1 är viktigast och 4 minst viktigt. 

1 2 3 4 Medel
Prestanda 93% 7% 0% 0% 1,1
Utvecklingstid 0% 24% 62% 7% 2,8
Utvecklingkostnad 0% 0% 14% 76% 3,8
Produktkostnad 7% 62% 14% 7% 2,3  

 
Analysen av tabellen säger att det är tydligt vilka mål som SMT prioriterar. 93 % sätter 
prestanda som det viktigaste målet att uppfylla samtidigt är det också det mål som uppnås 
bäst. Produktkostnad prioriteras som nummer två och är också ett mål som SMT anser att de 
uppnår. Det tredje viktigaste målet att uppnå är utvecklingstid vilket också är det mål som 
SMT anser att de är sämst på att uppnå. Det lägst prioriterade målet är utvecklingskostnad. 

5.2.2 Släktskapsdiagram 
Resultatet av släktskapsdiagrammet blev två diagram. Ett över de vanligaste problemen som 
uppstår och ett över de allvarligaste, dessa båda diagram finns i bilaga 4. 
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Vanliga problem 
De vanligaste problemen som de som arbetar med produktutveckling stöter på kan delas in i 
tre större grupper. 
 

• Produktion 
• Kommunikation 
• Projektplanering/-styrning 

 
Under rubriken produktion förekommer problem som att produkten ej anpassas efter 
befintliga flöden, glapp mellan process ägare och produkt ägare samt svårigheter att få 
tillgång till maskiner i produktionen vid produktutveckling. 
 
Rubriken kommunikation beskriver brist i kommunikation mellan olika personer och 
avdelningar under ett produktutvecklingsprojekts gång. Exempel på kommentarer är dålig 
kontakt mellan forskning och marknad samt återkoppling på status av jobb/uppgift då den är 
överlämnad till exempelvis dragning. 
 
Den stora gruppen av vanliga problem som uppstår kan sammanfattas under rubriken 
Projektplanering/-styrning. Under denna rubrik finns ett flertal underrubriker 
 

• Inga bra datasystem för planering och uppföljning av projekt 
• Prioritering 
• Resursbrist 
• Målsättning 
• Beslutsfattande 

 
Ett urval av kommentarer är; förseningar på grund av omprioriteringar, resursbrist 
laboranter, väntetider vid provning, mål ändras under projektets gång och produkt släpps för 
tidigt i produktionen. 
 
De tre grupperna som är viktigast är Resursbrist; då det fick flest åsikter. Beslutsfattande; då 
det hade lägst medeltal av dess prioriteringar och Produktion; då det har ett relativt lågt 
medeltal samt att det fick näst flest åsikter, se Tabell 5: 3 nedan. 

Tabell 5: 3 De viktigaste områden från släktskapsdiagrammet över vanligaste problem. 

Vanligaste
Medelvärde av
prioriteringar Antal åsikter

Produktion 3 2 1 3 3 1 2 1 2 2,0 9
Kommunikation 2 3 3 3 2,8 4
Prioritering 2 2 2 2,0 3
Resursbrist 1 2 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 1 3 1 1,6 23
Målsättning 2 3 3 2 2,5 4
Beslutsfattande 2 1 2 1 1 3 1 1,6 7  
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Allvarliga problem 
De allvarliga problemen kunde liksom de vanligaste delas in i tre huvudgrupper. 
 

• Produktion 
• Kommunikation 
• Projektplanering/-styrning 

 
Under rubriken produktion förekom kommentarer; att produktionsutrustningen inte klarar av 
att tillverka en framtagen produkt, konflikt mellan försök och produktion samt produktens 
anpassning till befintliga flöden. 
 
Exempel på kommentarer som sorterades in under rubriken kommunikation var; otydlig 
kommunikation mellan Marknadsavdelningen och Forskningen, glapp mellan beställare av 
projekt och Forskning & Utveckling samt oklart marknadsläge. 
 
I gruppen allvarliga problem blev det också en stor grupp som kan sammanfattas under 
rubriken projektplanering/-styrning. Undergrupperna är: 
 

• Prioritering 
• Resursbrist 
• Målsättning 
• Beslutsfattande 

 
Ett urval av kommentarer från de öppna frågorna i enkäten är att; prioritering av 
produktutvecklingsprojekt görs ej strukturerat, tidsbrist på grund av andra uppgifter, fel 
definierade mål och ramar samt att slutsatser dras trots att resultat ej har kommit. 
 
I släktskapsdiagrammet över allvarligaste problem väljs Resursbrist, Produktion och 
Beslutsfattande ut, se Tabell 5: 4 nedan. 

Tabell 5: 4 De viktigaste områden utifrån släktskapsdiagrammet över allvarliga problem. 

Allvarligaste
Medelvärde av
prioriteringar Antal åsikter

Produktion 1 1 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1,7 11
Kommunikation 1 2 3 1 3 2 3 3 2,3 8
Prioritering 2 3 1 3 2,3 4
Resursbrist 3 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1,9 16
Målsättning 3 3 3 1 2,5 4
Beslutsfattande 1 1 2 1 2 2 3 1 2 1,7 9  

 
Sammanställning 
Genom att ställa de två släktskapsdiagrammen mot varandra går det att se att de allvarligaste 
problemen också återkommer som de vanligaste problemen. Att detta fenomen går att utläsa 
är allvarligt då det tyder på att allvarliga problem också är vanliga.  
 
Ämnesområdet Resursbrist återkommer flest gånger i de två släktskapsdiagrammen. Där är 
väntetider en återkommande orsak till denna resursbrist. En enkel lösning på problemet är att 
tillsätta mer resurser med avseende på maskiner och personal. För de flesta företag är det inte 
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möjligt då man jobbar med en begränsad budget samt att det inte alltid finns personal med 
rätt kompetens att anställa. Inom DFSS är en viktig del att man skall tillföra en stor del 
resurser tidigt i produktutveckling så att man säkerställt att det man sedan jobbar vidare med 
verkligen är vad kunden vill ha. När det är säkerställt vad kunden vill kan projektet 
definieras och tydliga mål sättas upp vilket gör att resurser ej behöver läggas på det som man 
tror att kunden skulle kunna vilja ha. 
 
Ämnesområdet produktion visar på en konflikt mellan det långsiktiga och kortsiktiga 
tänkandet inom SMT. I produktion används ett kortsiktigt tänkande där de måste producera 
för att SMT skall tjäna pengar som i sin tur ger Stålforskningen möjligheten att ta fram nya 
produkter. Samtidigt måste Stålforskningen på lång sikt ha möjligheten att ta fram nya 
produkter för att produktionen skall ha något att producera. Vidare finns det ett glapp i 
ägarskap hos en ny produkt. När är Stålforskningen ansvarig för produkten och när tar nästa 
instans över detta ansvar? DFSS integrerar tidigt produktionen inom produktutveckling för 
att säkerställa att produkten kommer att kunna produceras och för att en smidig 
processimplementering skall kunna genomföras. När sedan ett projekt avslutas skall en 
Process Control Plan skrivas där allt som behövs för att kunna producera skall 
dokumenteras. Sedan skall en tydlig överlämning göras till nästa steg. 
 
Problemet med beslutsfattandet inom SMT tyder på en vilja att visa resultat och en brist i 
tålamod. Att gå på magkänsla kan i vissa fall lyckas. Men då det gäller så viktiga beslut som 
att boka ordrar och att släppa en produkt ut i produktionen är det viktigt att data ligger 
bakom de beslut som tas. DFSS är uppdelad i faser och mellan varje fas finns det grindar 
med tillhörande checklistor som ligger till grund för när projektet är tillräckligt moget för att 
gå vidare eller om det skall gå en vända till eller rent utav avslutas. 

5.2.3 Gapanalys 
I del två av enkäten har dels ett nuläge sammanställts för att se hur Rör uppfattar att de 
bedriver produktutveckling inom de elva områdena idag, dels har en gapanalys gjorts för att 
se inom vilka områden som Rör har störst potential att förbättra sig. Båda dessa var tänkt att 
analyseras totalt samtidigt som den skulle ge en bild över Marknadsavdelningen, 
Produktionen och Stålforskningen var för sig. Detta visade sig inte vara genomförbart då 
väldigt få personer från Produktion var involverade i produktutveckling samt att 
svarsfrekvensen från den gruppen var låg och på så sätt ej representativ för hela 
populationen. Ytterligare diskussion angående bortfall se kapitel 2.6.3. Till varje nuläge och 
gap finns ett mått på spridningen i svaren hos respondenterna. De områden med högst 
spridning har tagits bort då det tyder på en skillnad i hur respondenterna uppfattar nivån 
vilket medför en osäkerhet i den verkliga nivån för hela produktutvecklingsorganisationen 
samt att slutsatser blir mer osäkra. Spridning skulle kunna bero på att respondenterna har 
olika arbetsuppgifter inom de olika avdelningarna. Detta kommer dock ej att tas hänsyn till i 
detta examensarbete. 
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Nuläget 
Nuläget för Rör totalt kan utläsas ur Tabell 5: 5 nedan. 

Tabell 5: 5 Tabell över nuläget ur Gapanalysen. 

Totalt Medel Stnd Varians Rang

Fokus på värde för kunden 2,4 0,9 0,8 3,0
Strukturerad process för ständiga förbättringar av 
produktutvecklingsprocessen 2,0 0,8 0,6 2,0

Att lära sig av misstag/lyckanden 2,1 0,6 0,4 3,0

En process för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd 2,0 1,0 1,0 4,0
Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av 
framtida behov 2,1 0,9 0,8 3,0

Kunden först 2,2 0,8 0,7 4,0

Integrering av nedströmsresurser 2,6 0,8 0,7 4,0

Integrerad produktutveckling 2,4 0,9 0,9 4,0

Standardisering av processer 2,3 0,9 0,9 3,0

Allmänna verktyg och metoder 2,4 0,8 0,7 3,0

Variationsreduktion 1,8 0,8 0,6 3,0
 

 
Områdena som har lägst nuläge är ”Variationsreduktion” tätt följt av ”Strukturerad process 
för ständiga förbättringar av produktutvecklingsprocessen” och ”En process för att definiera 
krav från kunder/intressenter är fastställd”. De två första områdena har båda relativt låg 
standardavvikelse vilket medför att det går att säga att det är en ganska bra bild om den 
generella uppfattningen. Det tredje området har den högsta standardavvikelsen vilket gör att 
det är svårare att dra några generella slutsatser om vilken nivå nuläget ligger. 
 
Nuläget för Marknadssidans syn på produktutveckling kan utläsas ur Tabell 5: 6 nedan. 

Tabell 5: 6 Tabell över nuläget ur Gapanalysen för Marknadsavdelningen. 

Marknad Medel Stnd Varians Rang

Fokus på värde för kunden 2,0 0,8 0,7 2,0
Strukturerad process för ständiga förbättringar av 
produktutvecklingsprocessen 2,3 0,8 0,6 2,0

Att lära sig av misstag/lyckanden 1,9 0,7 0,5 2,0

En process för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd 1,7 0,5 0,2 1,0
Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av 
framtida behov 2,1 0,9 0,8 2,0

Kunden först 1,9 0,4 0,1 1,0

Integrering av nedströmsresurser 2,1 0,7 0,5 2,0

Integrerad produktutveckling 2,2 0,8 0,6 2,0

Standardisering av processer 1,7 1,0 0,9 2,0

Allmänna verktyg och metoder 2,4 0,8 0,6 2,0

Variationsreduktion 1,9 0,7 0,5 2,0
 

 
Utifrån enkäten kan det utläsas att Marknad har ett lågt nuvärde inom områdena ”En process 
för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd” och ”Standardisering av 
processer”. Det första området har en låg standardavvikelse vilket tyder på en gemensam 
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bild bland respondenterna. Inom område två är standardavvikelsen högre vilket medför att 
det är en större osäkerhet på vilken nivå som respondenterna anser sig ligga. Vidare finns det 
ytterligare tre områden som också har ett låg nivå på nuvärde: ”Kunden först”, 
”Variationsreduktion” och ”Att lära sig av misstag/lyckanden”. Av dessa har 
”Variationsreduktion” den högsta standardavvikelsen och ”Kunden först” det lägsta. 
 
Stålforskningen har en något annorlunda syn på produktutveckling än Marknadsavdelningen 
vilket kan utläsas ur Tabell 5: 7 nedan. 

Tabell 5: 7 Tabell över nuläget ur Gapanalysen för Stålforskningen. 

Stålforskningen Medel Stnd Varians Rang

Fokus på värde för kunden 2,5 0,9 0,8 3,0
Strukturerad process för ständiga förbättringar av 
produktutvecklingsprocessen 1,9 0,8 0,6 2,0

Att lära sig av misstag/lyckanden 2,2 0,6 0,4 3,0

En process för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd 2,1 1,2 1,3 4,0

Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av 
framtida behov 2,1 0,9 0,8 3,0

Kunden först 2,4 0,9 0,9 4,0

Integrering av nedströmsresurser 2,9 0,8 0,7 4,0

Integrerad produktutveckling 2,5 1,0 1,0 4,0

Standardisering av processer 2,5 0,9 0,8 3,0

Allmänna verktyg och metoder 2,3 0,9 0,8 3,0

Variationsreduktion 1,8 0,9 0,7 3,0
 

 
Det lägsta nuvärdet går att utläsa för området ”Variationsreduktion” tätt följt av 
”Strukturerad process för ständiga förbättringar av produktutvecklingsprocessen”. 
Standardavvikelsen för de båda områdena ligger på relativt låga nivåer vilket medför att man 
kan säga att det utfall som enkäten gett ger en klar bild över vad Stålforskningen tycker om 
de aktuella områdena. 
 
Det går att utläsa att Stålforskningens åsikter återspeglas tydligt i den totala 
sammanställningen vilket inte är så konstigt då det var den avdelning som flest enkäter 
skickades till och hade högst svarsfrekvens. Intressant är dock att notera att respondenterna 
anser att nuläget är lågt. I snitt har man ett nuläge på 2,2 vilket måste anses vara lågt. Vidare 
finns det två områden där det skiljer sig nästan ett helt nivå steg i hur Marknadsavdelningen 
och Stålforskningen uppfattar nuläget. Dessa två områden är ”Integrering av nedströms 
resurser” och ”Standardisering av processer”.  
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Gapanalys 
Resultatet av den totala gapanalysen på Rör som helhet kan utläsas i Figur 5: 2 nedan. 
Vidare kan tillhörande tabell som figuren är baserad på återfinnas i bilaga 5. 
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Figur 5: 2 Sammanställning av hur stor gapen är inom de elva områdena. 

De största gapen går att återfinna under områdena ”Variationsreduktion”, ”En process för att 
definiera krav från kunder/intressenter är fastställd” och ”Strukturerad process för ständiga 
förbättringar av produktutvecklingsprocessen”. ”Variationsreduktion” hade det största gapet. 
Den önskade nivån ligger på 4,6 medan nuläget ligger på 1,8 vilket i sin tur ger ett gap på 
2,8. ”En process för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd” hade det näst 
största gapet. Dock hade detta område också en relativt stor spridning vilket gör att det är 
osäkert om detta område verkligen har ett så stort gap. Det tredje största gapet var 2,4 inom 
området ”Strukturerad process för ständiga förbättringar av produktutvecklingsprocessen”. 
Nulägesnivån låg i det här fallet på 2,0 och den önskade nivån uppgick till 4,4. 
 
Vidare har de två grupperna Marknadsavdelningen och Stålforskningen analyserats var för 
sig. Marknadsavdelningen har följande uppdelning för största gap. ”Variationsreduktion” 
ligger på en önskad nivå på 4,7 och ett nuläge på 1,8 vilket resulterar i ett gap på 2,9. Näst 
störst gap delas av tre områden ”En process för att definiera krav från kunder/intressenter är 
fastställd”, “Kunden först” och “Standardisering av processer”. Gapet är 2,7 enheter. En 
grafisk översikt kan utläsas ur Figur 5: 3 nedan, för ytterligare detaljer som ligger till grund 
för figuren se bilaga 5. 
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Resultatet av gapanalysen visar att det finns viss skillnad mellan inom vilket område som 
Marknadsavdelningen och Stålforskningen uppfattar att de har potential att förbättras sig. 
Dock sticker ett område ut som det viktigaste för de båda områdena och det är 
”Variationsreduktion” med ett totalt gap på 2,8 enheter. I dagsläget finns en begränsad 
förståelse för hur variation kan beaktas redan vid produktutveckling. En vilja finns inom 
organisation att skapa ett sätt att förstå fördelarna med att reducera variation och aktivt jobba 
med det inom produktutveckling. 
 
Det största gapet som har identifierats är gapet inom ”Variationsreduktion”. Grunden inom 
DFSS och Sex Sigma som filosofi är att variation är en orsak till brist i kvalitet och att man 
skall jobba aktivt för att minska variation. DFSS har som ett övergripande syfte att man skall 
identifiera viktiga produktegenskaper och göra dessa robusta och okänsliga för variation. Det 
näst största gapet som identifierades är inom området ”En process för att definiera krav 
utifrån kunder/intressenter är fastställd”. Gapet har dock en relativt hög standardavvikelse så 
det är osäkert att säga att det gap som syns är respondenternas åsikter. 

5.3 Kompletterande intervjuer 
En sammanfattning av de kompletterande intervjuerna med nyckelpersoner från 
Marknadsavdelningen, Produktion och från Stålforskningen går att läsa nedan. Punkter har 
ställts upp för att lättare kunna sammanfatta den mängd åsikter och svar som respondenterna 
bidrog med vid intervjutillfället. 

5.3.1 Marknadsavdelningen 

• Vad är en ny produkt? En produkt är en ny produkt fram tills att den har 
uppnått de förväntningar som har varit satta under utvecklingsarbetet. Ytterligare 
sätt att definiera en ny produkt är när kunden upplever den som ny eller om den 
har ny form, färg eller nya egenskaper. 

• Vilken är deras roll i produktutveckling? Marknadsavdelningens roll består i 
att fånga upp nya behov ifrån kunder och ansvara för produktplanering. Detta 
sker genom kundbesök, konferenser, diskussioner med människor från olika 
industrier samt patentsökningar för att hitta nästa generations produkter. 

• Kundkontakt: Marknadsavdelningen är Rörs språkrör utåt för att veta vilka 
aktiviteter som pågår. Kontakter vidarebefordras sedan till rätt person inom 
Stålforskningen. För att lyckas med ett projekt är det väldigt viktigt att ett nära 
samarbete finns med kunden. Finns det två parter som driver på ett projekt är det 
mycket enklare att komma ut till kund för att göra testinstallationer. Det är väldigt 
viktigt för att kunna etablera sig på den konservativa marknad som Rör befinner 
sig på. 

• Kundkrav: Kundkrav måste brytas ner. En ständig dialog måste ske med 
kunderna. Marknad anser att de har en bra koll på hur kunders behov är länkade 
gentemot specifika produktegenskaper. Men det finns inget standardiserat 
tillvägagångssätt för hur det arbetet sker.  

• Marknads syn på problem vid produktutveckling: Marknad anser att man 
idag inte kör projekt i mål. Ett fokus finns på att avsluta projekt så fort som 
möjligt. En provtillverkning körs och om det går bra så är man nöjd. När sedan 
produkten har ”godkänts” på marknaden och skall kommersialiseras uppstår 
problem i tillverkningen då inte tillräckligt med dokumentation finns som 
beskriver hur man skall kunna tillverka produkten enligt sagda specifikationer.  
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5.3.2 Produktionen 

• Vad är en ny produkt? Det klassiska är en helt ny stålsort. En ny produkt är 
något som håller på att utvecklas och ännu inte har introducerats. I extrem fall 
kan det vara en gammal produkt som säljs som ny applikation. Risken med att det 
finns olika syn på vad en ny produkt är kan vara att en gammal produkt i ett nytt 
applikationsområde inte testas tillräckligt. 

• När är produktionen med i produktutveckling? Produktionen kommer in 
väldigt sent och har ingen möjlighet att påverka produktens egenskaper. De 
kommer in när alla tester är gjorda och första tillverkningstestet skall göras.  

• Processimplementering: Tillsammans lägger processutvecklare, CI-tekniker och 
experter från de olika processtegen upp en lämplig processgång som sedan testas 
när materialet finns tillgängligt. Det finns idag inget standardiserat 
tillvägagångssätt som säkerställer att alla problemområden belyses. 

• Kommunikation: Uppföljningsmöten sker efter det första produktionstillfället 
där man presenterar de olika stegen i tillverkningen och så mycket information 
som möjligt skall ges tillbaka till projektet. Om denna information dokumenteras 
för att beaktas vid nästa projekt är inget som produktion vet något om eller är 
med och gör. 
 
I det dagliga arbetet sker möten en gång i veckan där kassationer och problem 
diskuteras. Denna information går ut till berörda på forskningen och på 
marknadssidan. Problem som uppstår på varma sidan dokumenteras till viss del 
men det finns ingen rutin som beskriver hur det skall gå till, vilka som kan ha 
intresse av informationen och hur det skall kommuniceras ut till dessa. 

• Produktions syn på problem vid produktutveckling: De allvarligaste 
problemen är att man ej har tänkt igenom alla produktionssteg tillräckligt noga 
när produkten har tagits fram. Detta har också visat sig vara ett av de vanligaste 
problemen. Ett annat allvarligt problem som uppstår är ägarskapsfrågan. Det 
finns ingen tydlig gränsdragning när och hur ett projekt skall avslutas och vad 
som skall ingå i ett produktutvecklingsprojekt innan det avslutas.  

5.3.3 Stålforskningen 

• Vad är en ny produkt? En ny produkt kan vara när en befintlig stålsort 
tillverkas på ett nytt sätt till en befintlig kund så att andra prover måste tas och 
nya egenskaper uppstår. Ny legering är en ny produkt. Förändringar av en 
legerings toleranser är ej en ny produkt utan snarare en ny årsmodell. Ett material 
med nya dimensioner kan också vara en ny produkt trots att det är en vanlig 
stålsort. Det är svårt att sätta en generell definition på vad en ny produkt är. 

• Kundkontakt och idégenrering: Hur mycket Stålforskningen är med vid 
kundkontakter varierar mycket beroende på hur nära samarbete de har med 
Marknadsavdelningen i just det projektet. I de flesta fall är det 
Marknadsavdelningen eller säljarna som har den nära kontakten med kunderna. 
Information förmedlas sedan via Marknadsavdelningen till Stålforskningen. Inom 
Stålforskningen ses en viss brist med detta då det är vid en nära kontakt med 
kund som nya idéer kan diskuteras fram.  

• Kundkrav:  Mellan kundkrav och tekniska parametrar tas det i vissa fall fram 
tydliga kopplingar. Detta beror till stor del på hur nära samarbetet är mellan 
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Stålforskningen och Marknadsavdelningen för det aktuella projektet. Om inte en 
nära kontakt finns med Marknadsavdelningen blir det oklart vad kunderna vill ha 
och information filtreras. Det finns idag ett glapp när man ej har tagit reda på vad 
kunderna vill ha utan det kommer in nya krav från kunden allt eftersom arbetet 
fortlöper. 

• Statistiska verktyg: Statistisk försöksplanering används väldigt olika från person 
till person inom produktutveckling. Egenskaper listas och statistisk 
försöksplanering används för att hitta effekter av legeringsämnen eller de 
tillverkningsmoment som krävs för att uppnå detta. En första grovscreening görs i 
ett första skede. Sedan är det svårt att hitta tid till att göra specifika 
undersökningar och optimera egenskaper.  

 
Att använda statistisk försöksplanering för att minska variationen hos egenskaper 
vid produktutveckling är inget som görs idag. Att minska variation sker i ett 
senare skede när ett problem har uppstått ute i produktionen. 

 
Att säkerställa egenskaper genom att ta fram konfidensintervall är något som är 
väldigt svårt när helt nya material skall tas fram. Problemet är att få tillräckligt 
med mätdata. Lite tester görs och i vissa fall händer det att det inte går som man 
hade tänkt sig i ett senare skede. Vid modifiering av produkter är det lättare att 
säkerställa egenskaper statistiskt då det går att använda den existerande 
produktionsdata. 

 
Att använda statistisk försöksplanering går bra i vissa fall men inom 
Stålforskningen är man ganska begränsad till ett visst antal försök då det är både 
dyrt och tidskrävande att göra många försök. 

• Stålforskningens syn på problem vid produktutveckling: Bland de problem 
som Stålforskningen upplever som allvarliga är resursbrist, oklara specifikationer 
och otydlig målsättning. Resursbristen beror främst på att personer har flera 
arbetsuppgifter samtidigt och att prioritering i vissa fall kan vara oklar. Ett 
projekt kan vara prioriterat men ändå får andra saker gå före. Ytterligare problem 
som har uppstått är när marknad har dragit slutsatser och lovat saker trots att ett 
projekt ej har varit avslutat. Mer vanliga problem är bristande dokumentation av 
försök som sker ute i produktionen. Om Stålforskningen ej är närvarande finns 
det ingen möjlighet att få tag på information om de utförda försöken exempelvis 
via sökord i bibliotekets databas. En ständig konflikt mellan linjearbete (service) 
och projektarbete är också ett vanligt problem som uppstår, linjearbetet vinner 
alltid mot projektarbetet. 

 
De kompletterande intervjuerna bekräftar den skillnad som kunde utläsas i 
utvärderingsmodellen med avseende på hur Stålforskningen och Marknadsavdelningen anser 
sig arbeta med produktutveckling som kunde. Vidare bekräftar det också de låga värdet inom 
områdena ”Variations reduktion” och de problem som finns när det är dags att implementera 
en ny produkt i produktionen. 
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5.4 Benchmarking 
Första steget i benchmarking är att förstå den process som skall studeras. I detta 
examensarbete har produktutvecklingsprocessen för Rör valts att studera, se diskussion i 
kapitel 5.1. För att förstå processen har intervjuer gjorts med personer som är aktiva inom 
produktutveckling. Den processkarta som nämns i kapitel 2.4 har också varit ett stöd under 
arbetets gång. Steg två är att hitta företag att göra en benchmark emot. Genom att söka på 
nätet och prata med personer bland annat från Luleå tekniska universitet, handledare på SMT 
och Sex Sigma företag hittades tre företag som använder eller håller på att börja använda 
DFSS i sin produktutveckling.  
 

• Volvo PV i Göteborg  
• SKF AB i Göteborg 
• Ericsson AB i Borås 

 
Steg tre i benchmarkingprocessen gjordes som en intervju där syftet var att se hur det 
aktuella företaget arbetar med DFSS, vilken metodik de använder, verktyg de anser viktiga 
och lärdomar och erfarenheter de har dragit av sitt arbete. Den generella intervjuguide som 
användes vid dessa intervjuer hittas i bilaga 6, vissa modifieringar har gjorts för att den 
skulle passa det enskilda företaget bättre. 
 
De gemensamma nämnare som kan dras om DFSS utifrån den benchmark som gjordes mot 
Volvo PV, Ericsson AB och SKF AB kan sammanfattas i ett antal punkter nedan. 
 

• Variation:  Sex Sigma som arbetssätt är fokuserat på att jobba med variation. 
DFSS tar detta koncept ett steg lägre och fokuserar på att få bort variation redan 
vid framtagandet av nya produkter. Att jobba enligt DFSS är att förstå orsaken till 
variation. Genom att jobba med variation och skapa robusta processer och 
produkter får man en billigare och bättre produkt. 

• Resurser: För att lyckas med att ta fram en produkt i rätt tid, till rätt kostnad och 
till rätt prestanda är det oerhört viktigt att tillsätta resurser tidigt i 
produktutvecklingen. Att planera noga och jobba på ett strukturerat sätt är en 
nyckelfaktor för att lyckas. Genom att tillföra mycket resurser tidigt spar man 
kanske inte tid under själva projektets gång men under en produkts hela livscykel 
spar man tid då man slipper göra stora justeringar och förändringar långt senare 
under produktutvecklingen eller efter att produkten redan finns på marknaden. 

• Kundkoppling: För att kunna fatta rätt beslut under ett projekts gång måste man 
veta vilka ens kunder verkligen är och veta vad dessa vill ha. Genom att som 
tidigare nämnts tillsätta resurser tidigt i produktutveckling skall kundernas behov 
kartläggas och kopplas till mätbara tekniska parametrar som företaget kan styra 
över. Att ställa upp matematiska modeller som binder samman kundbehov mot 
tekniska och mätbara parametrar är ett sätt att koppla kunden till 
produktutveckling. För att lyckas med detta krävs mycket arbete och en nära 
kontakt med kunderna för att kunna veta hur produkten kommer att användas hos 
slutanvändaren. 

• Struktur: DFSS skapar en struktur för hur man skall arbeta med 
produktutveckling. Metoder och verktyg knyter samman kedjan från 
idégenerering till, prototyp och testning och slutligen till en kund.  



Empiri och Analys 

 
Olsson 46 

• Komplement: Den arbetsgång och det strukturerade arbetssätt som DFSS står för 
bör ligga som ett komplement för den etablerade produktutvecklingsprocess som 
finns idag och på så sätt hjälpa till med viktiga och komplexa moment för att 
minska risken för ett misslyckande. En av de viktigaste bitarna ligger i 
Definefasen där kundkrav och behov skall översättas till mer specifika tekniska 
termer. 

• Verktyg/Arbetssätt: Inom DFSS finns en hel rad verktyg/arbetssätt som kan 
användas för att förbättra produktutveckling. Ett som nämndes som den viktigaste 
är i sig inget verktyg utan snarare ett arbetssätt. Robust design är ett arbetssätt 
som med hjälp av statistisk försöksplanering jobbar med att minska variation hos 
de tekniska parametrarna som ett företag kan kontrollera och göra en produktion 
robust vilket innebär att den är okänslig mot störfaktorer, faktorer som ej går att 
styra över men som ändå påverkar produktens prestanda. Ytterligare verktyg som 
anses viktiga är QFD som används för att omvandla kundbehov till mer specifika 
tekniska parametrar. Fler verktyg som nämndes som viktiga och används var 
FMEA vid bland annat riskanalys. Pugh concept selection var också ett verktyg 
som användes då ett systematiskt och faktabaserat arbetssätt krävdes för att välja 
ut en lösning av flera möjliga. Två tankesätt som följer med under 
produktutvecklingens gång är Genichi Taguchis förlustfunktion och Noriaki 
Kanos modell över kundtillfredsställelse. 

• Hur lyckas: De företag som intervjuades var precis i uppstartsfasen eller hade 
bara jobbat med DFSS under en kort tid så de var svårt att säga om de hade 
lyckats ännu. Volvo kan dock säga att ett av deras senaste projekt lyckades tack 
vare att de jobbade enligt DFSS. För att lyckas med DFSS var det väldigt viktigt 
att tillräcklig träning och utbildning fanns tillgänglig. Volvo har idag en fyra 
veckor lång utbildning för sina Black Belts denna utbildning kommer att 
kompletteras med ytterligare åtta dagar för dem som skall jobba med DFSS. Att 
presentera resultat och få medarbetarna att se fördelar både för dem själva och för 
företaget var en viktig del i förändringsarbetet. Hur arbetet skulle styras var svårt 
att sätta finger på men att få med ledningen för att säkerställa resurser och att få 
med personalen för att på så sätt bygga stabilt från grunden är viktigt. 

• Svårigheter: Svårigheter med DFSS är dess komplexitet. För att utveckla en ny 
produkt krävs att en mängd olika människor med olika kompetens strävar mot 
samma mål. Att jobba enligt DFSS och planera mycket bidrar till att mycket 
resurser spenderas tidigt där man inte ser att något materiellt skapas. Detta kan 
vara svårt då de flesta vill kasta ”Billy”-beskrivningen och börja bygga på en 
gång. 

5.5 Riskanalys 
Riskanalysen gjordes för att ge examensarbetaren djupare insikt i vad SMT gör samt att se 
hur det kan gå att införa ett nytt arbetssätt. Resultatet av riskanalysen blev fyra stycken 
ifyllda FMEA blanketter. Att göra fyra individuella FMEA medförde att det ej gick att 
jämför risktalen mellan varandra. Det var dock ett medvetet val att inte ha en person att göra 
en gemensam då det skulle ta betydligt längre tid samt att det underlättade att den person 
som hade kunskap om sin del också genomförde FMEA’n. 
 
Utifrån varje utförd FMEA belystes ett antal operationer med högt risktal där det anses vara 
stor risk att problem skulle uppstå. Genom att ha belyst dessa operationer finns det nu en 
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kunskap var det kommer att behövas extra kontroll samt att ytterligare provningar behöver 
genomföras. 
 
Att införa ett helt nytt verktygssätt visade sig vara svårare än vad det först verkade. Trots att 
verktyget gicks igenom innan arbetet startades upp för att alla skulle ha en liknande 
uppfattning av vad en felorsak var och vad exempelvis fem i risktal innebar så visade det sig 
att uppfattningarna varierade. Trots en del oklarheter flöt arbetet på bra och syftet med 
riskanalysen uppnåddes och det finns förhoppningar att det skulle kunna bli ett permanent 
inslag i det framtida arbetet med produktutveckling. 

5.6 New Product Development (NPD) 
Den nya NPD’n är fortfarande i arbetsstadiet och det är ännu inte klart hur den kommer att 
se ut. Syftet med NPD’n är att Rör skall skapa en gemensam syn och engagemang för den 
strategi som skall användas vid framtagning av nya produkter inom utvalda områden. Skapa 
en strukturerad process från idé till kommersialisering, ta fram kundfokuserade idéer att 
utveckla, stärka produkters kommersialiserings kapabilitet. Den nya processen är indelad i 
två stora delar. Den första delen av den nya NPD’n kan utläsas ur Figur 5: 5 nedan. 
 

 
Figur 5: 5 Senaste versionen av den nya produktutvecklingsprocessen (Sandvik). 

Den första delen består av vad som betecknas Front end of Innovation (FEI). FEI består av 
fem steg. 
 

1. Opportunity Identification (OI): En möjlighet är identifierad när företaget 
upptäcker alla typer av teknik- eller affärsmöjligheter. Företagets övergripande 
mål, marknadstrender eller hot är ofta den drivande faktorn när möjligheter 
upptäcks. 

2. Opportunity analysis (OA): I detta steg skall möjligheten analyseras mer 
noggrant för att se om den har potential. 

3. Idea genesis (IG): I detta steg byggs idén ut, ändras och testas för att ta fram en 
mer utvecklad beskrivning av idén eller konceptet. 

4. Idea selection (IS): Då det oftast finns ett flertal idéer att välja emellan måste 
den idé som har störst potential och som passar bäst gentemot företagets kapacitet 
väljas ut. 

5. Concept and technology development (CD): I det sista steget innan den 
formella produktutvecklingsprocessen börjar skall marknadens storlek samt 
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teknologi och osäkerheter studeras för att avgöra om ett fullskaligt 
utvecklingsprojekt skall startas. 

 
(Andersson, 2002 

 
NPD’n startar då FEI har producerat ett tydligt koncept som stämmer överens med kunders 
behov och marknadens potential. I konceptet skall det också ingå produktspecifikationer och 
en projektplan som innehåller prioriteringar, resursplan och ett projektschema (Andersson, 
2002). 
 
Den andra delen består av en ”Stage gate” process under benämningen NPD. Denna process 
är under ständig utveckling men ser i dagsläget ut enligt Figur 5: 6 nedan.  
 

 
Figur 5: 6 ”Stage gate” processen för ”New product development” (Sandvik). 

 
Steg är beskrivna kortfattat och i vissa fall belyses aspekter som kan knytas mot den utförda 
undersökningen. 
 

• Product development: I detta steg skall en ny produkt tas fram, exempelvis en 
ny legering, i ny form och/eller ny applikation. Produkttester med referenskunder 
skall vara genomförd. Hur produkten bidrar med kundvärde skall vara 
kvantifierade. Omfattande produktionstester skall vara genomförda. 

• Application development: Är när en produkt tas fram för en specifik 
applikation, exempelvis rör för värmeväxlare.  

• Commercialization: Är indelad i två steg ”pre-launch” där bland annat det skall 
avgöras om applikationen skall ersätta eller komplettera en existerande 
applikation och ”launch” är när säljorganisationen och produktionsorganisationen 
är redo att producera i full skala. 

• Product process implementation: Sker parallellt med kommersialisering. 
Produktionssteg där identifierade ”barn sjukdomar” skulle kunna uppstå är 
genomförda. Där försök ej har utförts skall risken vara kvantifierad och 
dokumenterad. 

• Sales execution: Produkten börjar säljas. 
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6 Resultat och Slutsatser 
I detta kapitel presenteras de intressantaste slutsatserna av arbetet. Områden inom vilket det 
finns störst förbättringspotential belyses. Förslag på verktyg ur DFSS verktygslåda 
presenteras samt förslag på vart de skulle kunna appliceras i Rörs nya NPD process. 

6.1 Potentiella förbättringsområden 
Efter att ha beaktat resultaten framtagna ur utvärderingsmodellen och de kompletterande 
intervjuerna har en hel del slutsatser dragits. Det finns inom produktutveckling ett flertal 
områden inom vilka Rör har stor förbättringspotential. 
 
I utvärderingsmodellen fanns ett område med benämningen ”Variationsreduktion”. Detta 
område hade den lägsta nivån då nuläget sammanställdes (1,8). Det var också lågt både för 
Marknadsavdelningen och för Stålforskningen. Idag finns en begränsad förståelse för vilken 
effekt variation har på produktens egenskaper i slutändan. Vid efterfrågningar med insatta 
personer inom produktutveckling ställdes frågan om variation i produktegenskaper var något 
som beaktades vid produktframtagning. Svaret var entydigt att det inte är något som man 
beaktar och försöker reducera. En begränsad förståelse finns men det finns idag inte tid och 
resurser att kunna köra tillräckligt med försök.  
 
De företag som deltog i benchmarken nämnde alla att jobba enligt DFSS är att förstå 
variation redan vid produktutveckling. Genom att jobba med variation skapas robusta 
processer och produkter vilket i slut ändan leder till billigare och bättre produkter. General 
Electric Medical System högste chef Jeffrey M Immelt nämner i GE’s årsredovisning att 
tack vare att de har jobbat enligt DFSS har de lyckats bättre med att ta till sig kundernas 
behov samt att de har kunnat introducera produkter snabbare på marknaden (Årsredovisning 
GE, 1999). 
 
Det andra området inom vilket stor förbättringspotential har identifierats är hur produktionen 
är med vid produktutveckling. ”Integrering av nedströms resurser” (2,6) och ”Integrerad 
produktutveckling” (2,4) fick ett relativt högt värde i utvärderingsmodellen men över lag så 
fick alla områden låga värden, medlet av det totala nuvärdet ger en nivå på 2,2 vilket måste 
anses som lågt. I det släktskapsdiagram som togs fram var produktion ett av de områden som 
visade sig vara både ett allvarligt problem och ett vanligt problem. Det har visat sig att 
produktion kommer in väldigt sent i produktutveckling och de har ingen möjlighet att 
påverka en ny produkts utformning. Regelbundna möten sker mellan CI-tekniker och 
Stålforskningen men frågan kvarstår om åsikter från produktionen dokumenteras och beaktas 
vid framtida produktutvecklingsprojekt. Ett allvarligt problem som återkommer från flera 
håll är att en ny produkt ej går att tillverka eller att alla produktionssteg ej har tänkts igenom 
tillräckligt noga vid produktframtagning. Idag finns ej ett strukturerat tillvägagångssätt för 
att belysa alla problem som kan uppstå vid implementeringen av en ny produkt. Ett projekt 
pågår för att göra en riskanalys med hjälp av FMEA för att se var en ny produkt skulle kunna 
stöta på problem vid en framtida tillverkning och på så sätt underlätta implementeringen av 
produkten.  
 
Idag görs bara en provtillverkning och sedan är man nöjd och produkten antas gå att 
tillverka. Att enbart en tillverkning sker ger inget stort statistiskt underlag som skulle kunna 
styrka att processen kommer att ge samma utfall i framtiden. Statistik processtyrning är ett 
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statistiskt verktyg som används för att undersöka om en process är i statistisk jämvikt. När 
en process är i statistisk jämvikt kan kommande utfall förutsägas med större säkerhet 
(Bergman, 2001). 
 
FMEA är ett av de verktyg som är nära associerat med DFSS och ett av de benchmarkade 
företagen säger att det är ett verktyg som de har använt sig utav under väldigt lång tid.  
 
Att lära sig av misstag och ständigt förbättra produktutvecklingsprocessen är två områden 
inom vilket Rör har förbättringspotential. Enligt utvärderingsmodellen har Rör ett nuläge på 
2,0 och 2,1 inom de dessa områden. Standardavvikelsen för dessa är också låg vilket tyder på 
att respondenterna har samma uppfattning om nuläget. Lärdomar dokumenteras i vissa fall. 
Förändringar har skett de senaste åren och i och med den nya NPD’n kommer stora 
förändringar att ske i produktutvecklingsprocessen. Men för att lyckas med att kontinuerligt 
förbättra produktutvecklingsprocessen borde ett systematiskt sätt tas fram över hur lärdomar 
skall dokumenteras och kommuniceras. Efter ett DFSS projekt skall en rapport skrivas över 
projektet. Inte bara över resultaten av projektet utan även beskriva vilka verktyg som har 
använts, problem som har uppkommit, hur de har lösts samt hur man kan undvika dem i 
nästa projekt. 
 
Många av de åsikter som kom ur enkäten och som sammanställdes med hjälp av 
släktskapsdiagram hade en gemensam nämnare ”projektplanering/-styrning”. Genom att ta 
fram ett standardiserat arbetssätt för produktutveckling dokumenteras saker som bör göras 
och det blir lättare att föra kunskap vidare, man slipper uppfinna hjulet flera gånger. DFSS 
delar in produktutveckling i tydliga steg som skall gås igenom och mellan varje steg finns 
checklistor och grindar som skall uppfyllas för att säkerställa att beslut ej tas utan att 
bakomliggande data har tagits fram. En bra checklista karakteriseras av att det är lätt att 
relatera verktyg och arbetssätt till det som skall vara avklarat efter varje grind (Crevling et al, 
2003). Med hjälp av en tydlig struktur blir det lättare att planera in när resurser kan behövas. 
Idag klarar de flesta projekt inte av att uppfylla de mål som har ställts upp för 
utvecklingstiden. Att tillsätta mycket resurser tidigt i ett projekt när kundbehov skall 
identifieras är en viktig del i DFSS. Att vara noggrann när kundbehov samlas in och 
omvandlas till produktspecifikationer är en förutsättning för att man skall kunna ta fram 
tydliga mål för ett projekt vilket leder till att det blir lättare att fatta beslut. Detta leder i sin 
tur leder till att framtagen produkt är vad kunden verkligen vill ha. 
 
De tre företagen som deltog i benchmarkingen poängterade att planering och att jobba 
strukturerat är en väldigt viktigt i och med produktutveckling. Det kunde också vara en 
svårighet att tillsätta mycket resurser tidigt då man inte får fram något som går att ta på utan 
vill lätt börja arbeta innan all fakta är insamlad, alla mål noggrant genomgångna och 
nödvändiga resurser inplanerade. 

6.2 Arbetssätt/verktyg ur DFSS 
Det arbetssätt som används av de benchmarkade DFSS företagen för att skapa en robust 
produkt och på ett strukturerat sätt tackla just variation var Robust design som nämns i 
kapitel 3.7. Inom Robust design används försöksplanering för att identifiera tekniska 
parametrar som man kan kontrollera och med hjälp av dessa minska variation i de 
produktegenskaper som är viktiga för kunden. Samtidigt vill man göra produkten okänslig 
mot faktorer som man ej kan styra över. 
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FMEA kan användas för att på ett systematiskt sätt identifiera felmöjligheter. Genom att 
identifiera var saker kan gå fel lyfts problem fram och åtgärder kan tas fram för att minska 
risken. 
 
Ett angreppssätt för att öka kontrollen av kritiska processteg är statistisk processtyrning. Vid 
en provtillverkning skulle styrdiagram kunna tas fram för att se om processen är i statistisk 
jämvikt vilket är en förutsättning för att man skall kunna förutse framtida utfall 
 
Kanomodellen är en modell som tydliggör olika aspekter av kundbehov. Genom att sätta en 
stämpel på kundbehov och prioritera dessa är det lättare att veta vilka som det är viktigt att 
jobba vidare med. 
 
Utifrån Kanomodellen ser man vilka kundbehov som är viktiga. QFD (Quality function 
deployment) tar vid för att på ett strukturerat sätt omvandla dessa till mätbara tekniska 
parametrar. QFD kräver dock mycket arbete om alla fyra steg skall gås igenom. 

6.3 Arbetssätten/verktygens plats i den nya NPD-pro cessen 
Figur 6: 1 nedan tydliggör vart förslagna verktyg/arbetssätt skulle kunna ha en plats i Rörs 
nya produktutvecklingsprocess.  
 

 
Figur 6: 1 arbetssätten/verktygens plats i den ny NPD processen (Sandvik). 
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7 Diskussion och Fortsatt Arbete 
I detta kapitel förs en diskussion kring använda metoder och examensarbetets utförande 
samt förslag på fortsatt arbete lämnas. 

7.1 Reliabilitet och validitet 
För att kunna bedöma arbetets trovärdighet kommer en diskussion att föras över de valda 
metodernas reliabilitet och validitet. 

7.1.1 Utvärderingsmodellen 
Utvärderingsmodellen var till stor del baserad på ett befintligt utvärderingsverktyg, LESAT, 
framtaget av LAI. Detta verktyg har utarbetats och utvärderats i flera steg vilket borde bidra 
positivt till undersökningens validitet. För att öka undersökningsmodellens reliabilitet 
testades enkäten på ett flertal personer för att undvika oklarheter. Dock har det visat sig att 
vissa frågor var svåra att förstå vilket medför att undersökningens reliabilitet sänks. 

7.1.2 Intervjuer 
För att öka intervjuernas reliabilitet och validitet har examensarbetaren vid intervjuerna 
utgått ifrån ett noga utarbetat frågeformulär med tydligt syfte. En hög grad av 
standardisering och en låg grad av struktur har förekommit. Liknande frågor har ställts till 
olika personer för att kunna fånga upp helheten. Intervjuerna sammanställdes så snabbt det 
gick efter det att intervjun var genomförd. De bandades så att intervjuaren kunde koncentrera 
sig helt och hållet på respondenterna samt att intervjun kunde spelas upp för att undvika 
oklarheter. Detta bör bidra positivt till undersökningen validitet och reliabilitet. 

7.1.3 Benchmarking 
Den genomförda benchmarkingen följde de steg som återfinns i benchmarkinghjulet som 
beskrivs i kapitel 2.8 vilket bör påverka dess reliabilitet. De tre benchmarkade företagen 
jobbar alla eller är i uppstarten att arbeta med DFSS vilket borde bidra till att öka dess 
validitet. Något som skulle kunna påverka den negativt skulle kunna var att SMT och de 
benchmarkade företagen ej är i samma bransch. 

7.2 Resultat av Examensarbetet 
Syftet med examensarbetet var att utvärdera SMT’s produktutvecklingsprocess för att hitta 
områden där det finns förbättringspotential. Förhoppningar fanns att kunna plocka verktyg 
som är typiska för DFSS som kunde avhjälpa de problem som finns. Produktutveckling är ett 
stort område vilket ledde till att undersökningen blev ytligare än vad som kanske var den 
första förhoppningen. Vidare var den existerande produktutvecklingsprocessen inte så 
strukturerad så att den med lätthet kunde jämföras med den struktur som DFSS är uppbyggd 
efter.  
 
Flera Förbättringsområden har identifierats och specifika DFSS-verktyg har lagts som 
förslag vilket kan avhjälpa problem inom de belysta områdena. Att liknande resultat har 
kommit ur både intervjuerna och ur utvärderingsmodellen borde öka undersökningens 
validitet. 
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7.3 Förslag på fortsatt arbete 
Under examensarbetets gång har en viktig fråga framkommit som författaren tror skulle 
kunna hjälpa SMT att förbättra sin produktutvecklingsprocess och underlätta 
implementeringen av nya produkter. Den begränsade förståelse för hur variation kan 
användas för att kontrollera osäkerhet och motverka kvalitetsbrister är ett allvarligt problem. 
Arbetssättet Robust design är en viktig del i DFSS. En undersökning skulle göras för att se 
om det skulle passa in i Rörs nya produktutvecklingsprocess. 
 
Ytterligare ett upplägg är att titta på hur Rör idag går tillväga vid processimplementering av 
en ny produkt. Ta fram ett standardiserat arbetssätt med hjälp av exempelvis FMEA. 
Utvärdera hur statistiska verktyg så som statistisk processtyrning skulle kunna användas som 
ett hjälpmedel vid de första försökstillverkningarna för att se vilka processer som är i 
statistisk jämvikt så att man lättare kan förutse framtida utfall. 
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Bilaga 2 Enkäten/Utvärderingsmodellen 
Missivbrev 
 
Hej jag heter Martin Olsson gör mitt examensarbete på kvalitet-, miljö- och 
arbetsmiljöavdelningen (SPD) på SMT. Min handledare är Henrik Johansson. Jag läser till 
civilingenjör industriell ekonomi med avslutning mot kvalitet. Syftet med mitt 
examensarbete är att studera hur kvalitetsprogrammet Design For Sex Sigma skulle kunna 
hjälpa SMT att förbättra och kvalitetssäkra sin produktutvecklingsprocess.  
 
Syftet med den enkät som jag härmed ber dig att besvara är att hitta förbättringspotential i 
den nuvarande produktutvecklingsprocessen. 
 
Enkätsvaren kommer att vara anonyma och det är bara jag som examensarbetare som 
kommer att se vem som har svarat vad. Enkäten består av två delar del 1 är tämligen enkel 
och rak på sak. Del 2 kan verka lite krångligare men en kort beskrivning hur den skall fyllas 
i finns med i enkäten på sidan 4. Det är viktigt att du som respondent läser igenom 
instruktionen till del 2 noga så att inga missförstånd uppstår. 
 
Enkätsvaren skickas via internpost eller fax till 
 
20 SPD Martin Olsson.  
Faxnummer: 026-264240 
 
 
Senast den 6 april. 
 
Eventuella frågor kan besvaras av mig på telefon 070-2156817 eller via e-mail 
martin.olsson@sandvik.com. Eller komma dit jag sitter Stensmo våning 9. 
 
Ett litet pris kommer att ges till den person som svarar snabbast på enkäten. 
 
Tack på förhand  
 
Martin Olsson 
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Utvärdering av SMT’s produktutvecklingsprocess 
Del 1 
 
1. Vilken avdelning jobbar du på? 
 
 
2. Vilken position har du? 
 
 
3. Vid produktutveckling: Hur väl anser du att SMT uppfyller de uppsatta målen för 

prestanda vid produktutveckling? Med prestanda avses exempelvis hårdhet, hållfasthet 
etc. 

 
EXEMPEL: 100 %, anser att målen uppfylls, mindre än 100 % innebär att målen inte 
uppfylls exempelvis till 80 % och större än 100 % innebär att målen har överträffats 
exempelvis 120 om de överträffas med 20 %. 
 

Mindre eller lika med 70%
70% - 90%

91% - 110%
111% - 130%

Mer eller lika med 131%  
 
4. Vid produktutveckling: Hur väl anser du att ni uppfyller de uppsatta målen för 

utvecklingstid vid produktutveckling?  
 
EXEMPEL: 100 %, anser att målen uppfylls, mindre än 100 % innebär att målen inte 
uppfylls exempelvis till 80 % och större än 100 % innebär att målen har överträffats 
exempelvis 120 om de överträffas med 20 %. 
 

Mindre eller lika med 70%
70% - 90%

91% - 110%
111% - 130%

Mer eller lika med 131%  
 
5. Vid produktutveckling: Hur väl anser du att ni uppfyller de uppsatta målen för 

utvecklingskostnad vid produktutveckling? 
 
EXEMPEL: 100 %, anser att målen uppfylls, mindre än 100 % innebär att målen inte 
uppfylls exempelvis till 80 % och större än 100 % innebär att målen har överträffats 
exempelvis 120 om de överträffas med 20 %. 
 

Mindre eller lika med 70%
70% - 90%

91% - 110%
111% - 130%

Mer eller lika med 131%  
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6. Vid produktutveckling hur väl anser du att ni uppfyller de uppsatta målen för 
produktkostnad vid produktutveckling? Produktkostnad avser i detta fall vad produkten 
kommer att kosta att producera. 

 
EXEMPEL: 100 %, anser att målen uppfylls, mindre än 100 % innebär att målen inte 
uppfylls exempelvis till 80 % och större än 100 % innebär att målen har överträffats 
exempelvis 120 om de överträffas med 20 %. 
 

Mindre eller lika med 70%
70% - 90%

91% - 110%
111% - 130%

Mer eller lika med 131%  
 
7. Vilket anser du är det viktigaste målet som bör uppfyllas vid produktframtagning 

rangordna med 1 som viktigast 2 som näst viktigast och så vidare. 
 
Prestanda
Utvecklingstid
Utvecklingskostnad
Produktkostnad  
 
Öppna frågor 
 
8. Vilka är de tre allvarligaste problemen du stöter på under produktutveckling? Rang 

ordna dem från 1-3 där 1 är allvarligast. 
 
 
 
 
 
 
9. Vilka är de tre vanligaste problemen du stöter på under produktutveckling? Rang ordna 

dem från 1-3 där 1 är allvarligast. 
 
 
 
 
 
 
10. Övriga synpunkter kring produktutveckling. 
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10. Om det går bra att jag kontaktar dig för att ställa ytterligare frågor och komplettera min 

enkät lämna kontaktuppgifter nedan. 
Namn:_____________________________ 
Telefon:____________________________ 
Email:_____________________________ 
 

Del 2 
Del 2 är uppbyggd av nio områden. Varje område är sedan uppbyggd av fem nivåer där nivå 
1 innebär låg förståelse om området och nivå 5 hög förståelse. Först läser man 
områdesrubriken för att förstå området sen läser man igenom de fem nivåerna för området 
och markerar den nivå där man anser att SMT ligger idag. Sedan markerar man det önskade 
läge som SMT borde sträva efter att uppnå. Med andra ord skall man markera ett nuläge och 
ett önskat läge för vardera av de nio områdena. 
 
För att underlätta del 2 tänk på ett produktutvecklingprojekt ni har deltagit i och hur ni har 
jobbat i det och försök sedan skapa en bild av hur SMT tänker med avseende på de nio 
områdena i enkäten. 
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Del 2 
1

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

2

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

3

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

4

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

5

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av framtida behov
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Garantier och fel rapporter 
är den främsta källan att 
samla data som stöd för 
framtida kundkrav.

En proaktiv process tas fram 
för att samla in data om 
produkt användning som 
skall ligga till grund för 
definitionen av framtida 
kundbehov.

Data om användning, 
underhåll och framtida behov 
samlas in ur den nuvarande 
värdekedjan för att ligga som 
bas för framtida design och 
kundkrav.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Kund behov är faställda 
internt utifrån tidigare 
erfarenheter.

Ett arbetssätt för att definera 
behov bygger på kostnad, 
tid och prestanda är till viss 
del utvecklad, använd och 
dokumenterad.

Arbetssättet för att definera 
behov överväger 
värdekedjans kapabilitet och 
fokuserar på hela 
värdekedjan.

En process för att definiera krav från kundrer/intressenter är fastställd

Intressenters pull vs produkt /teknologi push.

Nivå 4 Nivå 5
Arbetssättet för att definera 
behov upprepas genom hela 
värdekedjan för att minimera 
antalet behov som balanserar 
kostnad gentemot prestanda.

Arbetsättet för att definera 
behov är ett strategiskt 
verktyg för hitta nya 
affärsmöjligheter.

Strukturerad process för ständiga förbättringar av produktutvecklingsprocessen

Nivå 5
Metoder att definera värde 
för kunden är informella och 
ostrukturerade.

En strukturerad process för 
att definera värde för 
kunden används för utvalda 
kunder.

Hur SMT bäst kan hjälpa 
kunden att lyckas är definerat 
och beaktas i de flesta 
projekt.

Kundens definition av värde 
påverkar till hög grad de 
strategiska beslut som tas i 
produktutvecklingsprocessen.

Kundens definition av värde är 
den dominerande faktorn som 
driver hela organisationen.

Nivå 1 Nivå 2

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Fokus på värde för kunden

Kunder drar värde från organisationens värde flöde.

Nivå 3 Nivå 4

Att jobba på ett enhetligt sätt för att bli bättre.

Nivå 4 Nivå 5
Förbättringar är 
slumpmässiga och inte 
baserad på data.

En process för förbättringar 
är i stora drag definerad och 
används i utvalda fall.

En systematisk och 
strukturerad metodik för 
ständiga förbättringar och 
värdeskapande är utvecklad 
och används i vissa fall.

En strukturerad process för 
ständiga förbättringar används 
på alla nivåer och använder 
värdeanalys för att sätt upp mål 
som skall uppnås.

En strukturearad process för 
ständig förbättringar är inrotad 
i hela organisationen.

En formel process för att 
bevara och kommunicera ut 
lärdomar används.

Lärdomar är konsekvent 
infångade och regelbundet 
kommunicerade på ett 
strukturerat tillvägagångssätt.

En formel 
kunskapshanteringsprocess 
används. Lärdomar passar 
tydligt in i framtida sätt att 
arbeta.

Säkerställa att succé leder till ytterligare succéer.

Lärdomar är i vissa områden 
dokumenterade.

Lärdomar från 
förbättringsarbete är inte 
dokumenterade och exiterar 
bara i minnet på deltagarna.

Processer är tillgängliga för 
insamling och spridning av data i 
realtid i hela företaget. För att 
sedan kunna analyseras av 
intresenter vid definering av 
behov.

Genom hela företaget löper 
en process som aktivt söker 
data om behov, användning 
och process kapacitet för att 
skapa en databas som kan 
undersökas för att identifiera 
framtida krav.

Att lära sig av misstag/lyckanden
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5
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6

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

7

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

8

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

9

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

10

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

11

Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge Nuläge
Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge Önskat läge

Exempel

Organisationen har insett 
betydande fördelar av att minska 
variation.

Hela organisationen har insett 
fördelarna med att reducera 
variation.

Minska osäkerhet genom att minska variation.

Kunderna deltar aktivt i 
arbetsgrupper på ett flertal 
nivåer för en gemensam 
förbättring av effektivitet och 
kvalitet på utformningen av 
produkten.

Variationsreduktion
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Det finns en begränsad 
förståelse för variation i 
organisationen och verktyg 
och metoder används till 
väldigt liten grad.

Ett fåtal källor till variation 
har identifierats och 
analyserats. Begynnande 
ansträgningar har gjorts för 
att reducera variation.

Ett formelt angreppsätt för att 
balansera kund värde och 
variationsreduktion är 
implementerat i flera delar av 
organisastionen.

Allmäna verktyg och metoder 
har implementerats i 
organisationen.

Jämförbarhet mellan 
organisationens verktyg och 
metoder med dess 
intresseneters verktyg och 
metoder är möjlig.

Förvisa sig om jämförbarhet är möjlig vilket medför minskning av kostnader.

Tvärvetenskaplig utveckling 
används till hög grad. 
Mätvärden finns för process 
utvärdering.

Tekniker för tvärvetenskaplig 
utveckling används till hög grad i 
de flesta produktutvecklings 
projekt. Mätvärden finns för 
process utvärdering och för 
förbättringar.

Allmänna verktyg och metoder
Nivå 4 Nivå 5

Utvalda processer i 
organisationen är 
standardiserade.

Process standardisering och 
återanvändning är konsekvent 
införd i organisationen.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Verktyg och metoder 
varierar för varje projekt.

Identifiering av nyttan med 
allmäna verktyg och 
metoder har skett och 
använts i få projekt.

Planer finns för hur allmänna 
verktyg och metoder skall 
användas och dessa har 
implementerats till viss grad i 
organisationen.

Organisationens gränssnitts 
processer har blivit 
standardiserade.

Sträva efter konsekvens.

Genom att bryta ner funktionella grupper medför ett lättare flöde av kommunikation och värde skapande.

Standardisering av processer
Nivå 4 Nivå 5Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Processer varierar efter 
program eller produktlinje.

Nyckelprocesser i 
organisationen som kan dra 
fördel av standardisering har 
blivit identifierade och visst 
arbete pågår.

Nivå 4 Nivå 5
Utveckling är gjord i en 
funktionella grupper.

Tvärvetenskaplig utveckling 
används till viss grad.

Kunskap från alla intressenter 
både uppströms och 
nedströms är integrerat i 
produktutvecklingsprocessen.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

Prioriteringar gjorda av 
intressenter nedströms är 
kvantifierade tidigt i processen 
och används för att styra 
utvecklingen och förbättra 
produkten.

Nedströms intressenters 
åsikter är kvantifierade och 
väl avvägda, genom att 
beakta +/- som dessa åsikter 
bidrar med, som en del i 
produktutvecklingen.

Att beakta intressenter nedströms i organisationen, ex tillverkning, gör att värde skapanade moment bidrar till en produkt med högre värde för kunden.

Integrerad produktutveckling

Integrering av nedströms resurser
Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5

Tillverknings faktorer 
beaktas sent i 
utvecklingsprocessen.

Tillverknings faktorer 
beaktas tidigt i projektet men 
på ett slumpmässigt sätt.

Multifunktionella team 
innehåller vissa personer från 
avdelningar nedstörms.

Kunden deltar rutinmässigt i 
arbetet genom effektiv och 
ständig kommunikation. Alla 
får ta del av fördelar. Analys 
av värde och kundrelationer 
är en ständig och automatisk 
del av processen.

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Kundkrav fångas upp endast 
i början av utvecklingsfasen.

Kundkrav beaktas kvalitativt 
genom samarbete med 
ledning och sporadiska 
utvärderingar.

Kunden är formellt 
representerad i arbetsgrupper 
för integrerad 
produktutveckling och feed-
back-mekanismer finns för att 
underlätta förnyelse av 
utformning vid rätt tidpunkt.

Förståelse av värde för kunden medför ständiga förbättringar av produkter och processer.

Kunden först
Nivå 4 Nivå 5
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Bilaga 3 Grafer över måluppfyllnad 

Utvecklingstid

<70

70-90

91-110

111-130

>130

 
 

Utvecklingkostnad

<70

70-90

91-110

111-130

>130

 
 

Produktkostnad

<70

70-90

91-110

111-130

>130
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Bilaga 4 Släktskapsdiagram 

Resursbrist

Projektplanering / -styrning

MålsättningPrioritering Beslutsfattande

Personal / Maskiner

Resursbrist
laboranter

Resursbrist i
produktionen

Tid

Tidsplan skjuts upp
pga kö tillsaker man

vill ha utfört

Kötid vid tillverkning
av provmaterial

Väntetider vid
tillverkningsförsök

Väntetid vid
provningar

Tidsbrist pga andra
uppgifter

Tidsfördröjningar vid
provframtagning

Fokus på teknik
istället för applikation

och kunden

Låg flexibilitet under
arbete gentemot

förändringar i
kundkrav

Mål ändras under
projektets gång

Bristande
dokumentation

För in data i TB och
beställningar innan
projektet är färdigt

Bokning av skarpa
ordra innan

utvecklingsarbete är
klart

Vilja att publicera,
brist i tålamod

Krav på nya tester
efter projektets avslut

Produkt släpps för
tidigt till produktion

Långa möten där
inget bestäms

Tidspress att hinna få
provsvar till
utvärdering

Prioriteringar i
verkstad och

provning

Förseningar pga
omprioriteringar

Produktion

Konflikt produktion
och försök

Administrativa hinder
vid tillverkningsförsök

Glapp mellan
processägare och

produktägare

Få tillgång till
maskiner i

produktionen

Produktens
anpassning till

befintliga flöden

Märkning av prover
försvinner i

produktionen

Låg prioritet jämfört
med linjearbete

Kommunikation

Legotillverkning i
olika steg i prod

=>kommunikations
problem

Återkoppling av
status på jobb /

uppgift då den är
överlämmnad till ex

dragning

Dålig kontakt
forskning och

marknad

Inga bra datasystem
för planering och

uppföljning av projekt

Uteliggare

Brist i rutiner (ex
material blir liggande
vid maskineringsjobb

och man får jaga)

För hög
utvecklingskostnad

Produktionsproblem
tar tid att lösa och
kräver material,

testordrar eller dylikt
att jobba med

Krångligt att ändra
administrativa rutiner

och dataprogram

Motivationsproblem
hos utförare av del

uppgifter

Vanligaste Problemen
2005-05-20

Oklart marknadsläge
Oklara specifikationer

 
 

Resursbrist

Projektplanering / -styrning

MålsättningPrioritering Beslutsfattande

Personal / Maskiner

Resursbrist
laboranter

Resursbrist
ingenjörer

Tid

Kontinuerliga
uppgifter går före
produktutveckling

Tidsfördröjning pga
väntetider

(provframtagning,
testkörning i prod)

Utvecklingstid

Tidsplan skjuts upp
pga kö till saker man

vill ha utfört

Tidsbrist pga andra
uppgifter

Förseningar av
långtidsprovning

Oklara mål

Feldefinerade mål
och ramar

Dåligt förarbete
(kravspecifikationer

eller uppskattad
potential felaktig eller

offulständig)

Kortsiktigt tänkande

RoD släpper projekt
innan det är avslutat

Bokning av skarpa
ordra innan

utvecklingsarbete är
klart

Slutsatser dras trots
att resultat ej har

kommit

Ju längre man
kommer i tillverknings

kedjan desto färre
apekter undersöks

Produkt släpps för
tidigt till produktion

Marknadsintroduktion
innan säker

tillverkning har
etablerats

Långa ledtider

Prioritering av
producktutvecklings

projekt görs ej
strukturerat

Att få prioritering på
övriga Sandvik

avsnitt (tex rörprojekt
kräver svets => tråd)

Produktion

Uppsäkring av
produktionsväg. Att

tidigt reagera på
förändringar i

produktionsväg

Produktens
anpassning till

befintliga flöden

Produktions
utrustning klarar ej
besvärliga material

Märkning av prover
försvinner i

produktionen

Tillgång till personal/
chefer i produktionen

Administrativa hinder
vid tillverkningsförsök

Brist på prioriteringar

Kommunikation

Otydlig
kommunikation

mellan marknads
avdelning och

forskning

För dålig kontakt
mellan marknad/

forskning och
forskning/kund

Glapp mellan
beställare av projekt

och FoU

Uteliggare

Brist i rutiner (ex
material blir liggande
vid maskineringsjobb

och man får jaga)

Byte av projektledare

Brit i planering (tid,
pengar, kostand,
specifikationer)

(innan nya NPD)

Material problem
(analys,

värmebehandlig etc)

Dåligt planerade
försökKonflikt produktion

och försök

Brist på koordinering
över PA gränser

Har ej tillgång till
produktionsutrustning
för provtillverkninng

För lite förstudier

Återkoppling av
status på jobb /

uppgift då den är
överlämmnad till ex

dragning

Finansiering

Utvecklade produkter
har ingen marknad

Brist på engagemang
hos beställare

Prov-
sammanblandning

Dåligt underlag
gällande

konkurerande
material /

genomförande
provning

Svårt att få in test
installation hos kund

Allvarligaste Problemen
2005-05-20

Oklara specifikationer

Oklart marknadsläge

Dimensionerings
programmet har ej

känts till under
utvecklingsprocessen
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Bilaga 5 Tabeller Gapanalysen 
Totalt Medel Stnd Varians Rang

Fokus på värde för kunden 1,9 0,9 0,8 4,0

Strukturerad process för ständiga förbättringar av 
produktutvecklingsprocessen 2,4 1,0

1,0 3,0

Att lära sig av misstag/lyckanden 2,1 0,8 0,6 2,0

En process för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd 2,5 1,1 1,3 4,0

Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av 
framtida behov 1,9 1,0

1,1 4,0

Kunden först 1,9 1,2 1,4 4,0

Integrering av nedströmsresurser 1,9 1,0 1,0 4,0

Integrerad produktutveckling 2,2 1,1 1,2 4,0

Standardisering av processer 2,1 1,0 1,1 4,0

Allmänna verktyg och metoder 2,1 1,1 1,2 4,0

Variationsreduktion 2,8 1,1 1,2 3,0

Marknad Medel Stnd Varians Rang

Fokus på värde för kunden 2,3 1,0 0,9 3,0

Strukturerad process för ständiga förbättringar av 
produktutvecklingsprocessen 2,3

1,0 0,9 3,0

Att lära sig av misstag/lyckanden 2,4 1,0 1,0 2,0

En process för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd 2,7 1,0 0,9 3,0

Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av 
framtida behov 1,9

0,9 0,8 2,0

Kunden först 2,7 0,8 0,6 2,0

Integrering av nedströmsresurser 2,3 1,1 1,2 3,0

Integrerad produktutveckling 2,5 1,0 1,1 3,0

Standardisering av processer 2,6 1,0 1,0 3,0

Allmänna verktyg och metoder 2,1 1,1 1,1 3,0

Variationsreduktion 2,7 1,0 0,9 3,0

Stålforskningen Medel Stnd Varians Rang

Fokus på värde för kunden 1,8 0,9 0,7 3,0

Strukturerad process för ständiga förbättringar av 
produktutvecklingsprocessen 2,5

1,1 1,2 3,0

Att lära sig av misstag/lyckanden 2,0 0,7 0,5 2,0

En process för att definiera krav från kunder/intressenter är fastställd 2,4 1,2 1,5 4,0

Att använda data från hela företaget för att optimera definitionen av 
framtida behov 2,0

1,1 1,2 4,0

Kunden först 1,5 1,1 1,3 4,0

Integrering av nedströmsresurser 1,7 0,9 0,8 3,0

Integrerad produktutveckling 2,1 1,1 1,3 3,0

Standardisering av processer 1,9 1,1 1,2 4,0

Allmänna verktyg och metoder 2,1 1,1 1,3 4,0

Variationsreduktion 2,7 1,2 1,4 3,0
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Bilaga 6 Intervjumall Benchmark 
• Person:  
• Företag:  
• Titel: 
 
Syfte 
 
Syftet med intervjun kan delas in i några huvud punkter. 
• Få en bild över hur de ser på DFSS 
• Vilken metodik och verktyg använder de sig av 
• Fördelar/nackdelar med DFSS  
• DFSS vs Lean produktutveckling 
 
Intervju guide 
 
A. Vad innebär DFSS för dig och er på ……? 
B. Varför har ni valt att implementera DFSS? 
C. Vilka drog igång detta arbete? 
D. Hur är DFSS tänkt att användas? Vi framtagning av helt nya produkter vs vid design 

förbättringar. 
E. Finns det konkreta fördelar/vinster som ni tror DFSS kommer att bidra med? 
F. Ser du några nackdelar? 
G. Vad har ni gjort för att lyckas med DFSS? 
H. Vilka skillnader/likheter ser du mellan Sex Sigma och Lean? 
 
I. Vilken metodik har ni valt att använda? Varför? 
J. Vilka verktyg inom DFSS anser du är viktigast? 
K. Jag har identifierat 7 verktyg som utmärker sig för DFSS 

1. QFD 
2. TRIZ Theory of inventive problem solving 
3. Pugh concept selection 
4. FMEA/VMEA 
5. FTA  
6. Robust Design 
7. Tolerance Design 

Är dessa några verktyg ni tänker använda/använder idag och hur har ni tänkt att de skall 
hjälpa er/hjälper er? 
 
L. Hur arbetar ni med att säkerställa att kundönskemål beaktas genom hela 

produktutvecklingen? 
M. Hur jobbar ni med att översätta kundbehov/önskemål till specifika produktegenskaper? 
N. Finns det en process för att samla in och sprida data från hela organisationen som sedan 

kan ligga till grund för att identifiera framtida behov? 
O. Hur arbetar ni med att ta tillvara på lärdomar från tidigare produktutvecklings projekt? 
 
P. Hur ser ni inom ….. på att jobba med variation inom produktutveckling? 
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Q. Beaktas det ni kan göra i produktionen för att hitta nya affärsmöjligheter när nya 
produkter tas fram? 

 
R. Hur säkerställer ni att ni kan tillverka en ny produkt (riskanalys)? 
 
S. Hur har ni tänkt gå tillväga för att integrera DFSS i den existerande 

produktutvecklingsprocessen? 
T. Hur jobbar ni med att ständigt förbättra den existerande processen? 
U. Har ni en standardiserad produktutvecklingsprocess som används vid all typ av 

produktutveckling? 
V. Innehåller den specifika metoder, verktyg och arbetssätt? 
 
W. Hur har ni jobbat med att utveckla grind dokument/checklistor mellan de olika faserna? 

(finns specifika verktyg till varje punkt) 
 
X. Hur jobbar ni organisatoriskt med produktutveckling? Är alla avdelningar representerade 

genom hela processen? 
Y. Vilka olika personer finns med i ett utvecklingsprojekt? Hur ser teamet ut? 
Z. Till hur stor del är de olika personerna anställda hos projektet? 
Å. Hur jobbar ni med att säkerställa att de finns tillräckligt med resurser för dem som jobbar 

med produktutveckling? (tid, testtillverkning i produktion etc.) 
Ä. Hur hanterar ni det? 
 
Ö. Hur är de personer som jobbar inom ett projekt organiserade? 
AA. Hur fungerar det? 
 
BB.       Hur ställer ni upp mål för produktutveckling? 
CC.       Hur jobbar ni för att se att dessa uppnås? 
 
 




