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1. RAPPORTENS SYFTE, ANVÄND METOD, PRESENTATIONENS STRUKTUR

I programplanen för ENDREA beskrivs programmets "vision" och "mission", som
återges nedan i de delar där produktutvecklingsprocessens tidsmässiga aspekter berörs.

"ENDREA´s vision for the year 2010 is a design environment and a holis-
tic product development process where product development lead-times
have been significantly reduced as compared to 1996 /… / Achieving this
vision is critical to obtain and increase a competitive advantage /… /
Furthemore, precision in estimating product development time, cost and
quality has become an important competitive factor. /… / Based on the vi-
sion ENDREA´s is to enable the manufacturing companies located in Swe-
den to /../ reduce lead-time."([1], sid 5)

Enligt programplanen är således de tidsmässiga aspekterna av produktutveck-
lingsprocessen av stor betydelse för svenska företags konkurrensförmåga. De tidsmässiga
aspekter som anges är dels produktutvecklingsledtiderna som sådana, där önskemålet är
att de blir kortre, och dels företagens förmåga att med precision bestämma hur lång tid
som utvecklingsarbetet kommer att ta, där precisionen bör öka. I programplanen diskute-
ras dessa frågor inte vidare.

Syftet med den här rapporten är att bidra till en fördjupad diskussionen av sam-
banden mellan företags konkurrensförmåga och produktutvecklingsprocessens tidsmässi-
ga aspekter. Rapportens bidrag är främst att den ska ligga till underlag för ett seminarium
om dessa frågor vid ett gemensamt möte för två "kluster" inom ENDREA-programmet.
Rapportens syfte är således modest, och framställningen gör inga anspråk på att vara full-
ständig eller att alla relevanta frågor eller referenser har beaktats. Den kan möjligen ses
som ett första utkast till en litteraturöversikt.

Den litteratur som söks är sådan som behandlar tidsfaktorns betydelse, och då
främst med utgångspunkt från produktutveckling, och som dessutom rapporterar resultat
som är empiriskt baserade. Undersökningar där det går att få en uppfattning om det empi-
riska materialet har insamlats och analyserats på ett acceptabelt vetenskapligt sätt har pri-
oriterats. Avsikten är således inte att försöka sammanfatta allmänna texter om produktut-
veckling, eller hur bra det är med att ha en snabb produktutveckling (t.ex. [2], [3], [4],
[5], [6]), även om referenser till några sådana arbeten görs i den fortsatta framställningen.

Litteraturöversikten grundas på genomgångar av några grundkällor. Dels har en
sökning gjorts i Avdelningen för Industriell organisations, Luleå tekniska universitet, da-
tabas över referenslitteratur. Databasen består främst av litteratur som använts/används i
avdelningens forskning och undervisning, och har således en klar "bias" mot sådan litte-
ratur. Totalt omfattar basen ca 2600 referenser till främst böcker och tidskriftsartiklar1.
En sökning i basen efter referenser där termen "time" används i titeln gav ca 60 referen-
ser, där dock bara ett tjugotal visade sig vara relevanta.

En andra källa som använts vid sökningen av referenser har varit de "procee-
dings" som de fyra första konferenserna i serien "International product development ma-
nagement conference on new approaches to development and engineering".2 En genom-

                                               
1  Bl.a. artiklar (i urval) från t.ex. International Journal of Operations & Production Management, IEEE
Transactions on engineering management,  Harvard Business Review, Sloan Management Review, Opera-
tions Management Review, Journal of Product Innovation Management, International Production Innova-
tion Management
2  Det har genomförts fem konferenser, men den femte konferensens "proceedings" fanns ej tillgänglig.
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gång av de artikeltitlar som återfinns i dessa "proceeedings" gav ytterligare ett tiotal refe-
renser.

Sammanfattningsvis kan man säga att litteratursökningen snarare skett enligt
principen "vad finns lätt tillgängligt" än vad som faktiskt finns om man genomfört en mer
systematisk sökning, och att de använda referenserna säkerligen bara utgör en liten del-
mängd av alla tänkbara relevanta referenser. Det är vår förhoppning att materialet trots
dessa brister kan fungera som en användbar inledning till en mer generell diskussion un-
der seminariet (som är planerat äga rum vid KTH den 12/2 1999).

Rapporten är disponerad så att vi
• först försöker bestämma vad "tidsfaktorn" innebär i moderna företags verk-

samhet, där produktutveckling utgör en av flera verksamheter, och därefter
övergår till att diskutera

• varför tidsfaktorn är intressant, d.v.s. vilka (konkurrensmässiga) fördelar
som är relaterade till tidsaspekter, samt

• vilka belägg som finns för att tidsfaktorn ger oss dessa fördelar. Särskild
uppmärksamhet ges här åt produktutvecklingsprocessen och de olika tekni-
ker som används med det uttalade syftet att snabba upp processen.

• I ett avslutande avsnitt sammanfattas resultaten, med särskilt fokus på pro-
duktutvecklingsprocessen.

Mats Lindberg och Sven Åke Hörte har skrivit olika avsnitt av manuset. Dess-
värre har den korta tid som stått till förfogande inte räckt till för att integrera de olika bi-
dragen tillräckligt, vilket bl.a. innebär att bidragen dels har något olika syften och dels
skiljer sig åt i sättet att presentera och argumentera kring tidsfaktorn. Lindberg har bidra-
get med avsnittet 2.1., och 2.2. Sofia Ritzén som också ingår i den grupp som förbereder
seminariet har inte haft tillfälle att medverka till manuset, men hon kommer att bidra vid
seminariet med sina tankar kring tidsfaktorns betydelse.

2. VAD ÄR TIDSFAKTORN?

2.1. Vad är ledtid?

Den tid som förflyter från det att kunden gör sin beställning till leverans be-
nämns ofta ledtid. Att reducera ledtiden är således en central uppgift när man försöker ra-
tionalisera en verksamhet (Aniander et al,1998).

När svenska storföretag i början av seklet upplevde en internationell konkurrens
började man att rationalisera sin tillverkning (Berggren & Kjellström, 1981). Till en bör-
jan ansåg man att ledtidsminskning var liktydigt med en tidsreduktion på varje moment
dvs. man jobbade lite fortare och sprang lite snabbare, men denna reduktion av tid blev
svårare och dyrare efter ett antal rationaliseringar. Man blev därmed tvingad till att tänka
i nya banor.

Fredrik W Taylor var med sin idé, Scientific Management, denna som kanske
mest ändrade på hela industrins upplägg av arbetet och arbetsinnehållet. Scientific Mana-
gement handlar om arbetsdelning, centralisering och standardisering (Taylor,
1911).Fortfarande var man helt inriktad på att effektivisera mantiden i produktionspro-
cessen.

Så småningom uppstod dock en ny tanke, kunde man kanske effektivisera hela
processen från början till slut dvs. inkludera produktutveckling med produktion i ledtids-
begreppet. Tanken på tid, var dock fortfarande förhärskande, att minska ledtiden betydde
i produktutvecklingen att man måste göra jobbet lite snabbare.
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Flödestanken dök upp på produktionssidan dvs. att placera maskinerna i den
ordning operationerna/funktionen skulle utföras. Detta resulterade i att man minskade
PIA (produkter i arbete) dvs. det bundna kapitalet i produktionen, men hur skulle man då
kunna reducera ledtiden i produktframtagningen? Detta problem kunde man delvis av-
hjälpa med olika typer av metoder (t.ex. Design Theory Method, DTM, se ENDREA Ð
introduktionskurs) och planeringssystem. Att följa en metod till punkt och pricka gav i
många fall en kraftig ledtids och styrnings förbättring. Givetvis finns det andra positiva
och negativa konsekvenser av metoderna också. Dessa metoder togs från framgångsrika
företag runtom i världen och implementerades i det ena efter andra företaget med hjälp av
forskare och konsulter.

Ett annat sätt att reducera ledtiden är att med hjälp av organisatoriska arrange-
mang, såsom projektorganisering skapa en mer tidseffektiv produktutveckling. I en del
organisationer reducerade man utvecklingstiden med så mycket som hälften jämfört med
om man gjort samma jobb i linjeorganisationen (IVA, 1993). I produktionen löste man en
del av ledtids minskningen med investering i nya maskiner och på detta sätt försökte man
också att effektivisera produktutvecklingens ledtid t ex. genom geometri relationer i
CAD-systemen så att flera geometrier kunde sammanföras och konstrueras parallellt
(IVA, 1993).

Att investera i nyteknik var inte det enda angreppssättet. Även ett nytt arbetssätt
provades, och testades t ex. i utvecklingen av Volvo 940/960 serien. Detta arbetssätt, som
forskarna kallade simultaneous engineering var en av de bidragande orsakerna till att man
kunde producera en nästan helt ny bil på mycket kortare ledtid än brukligt i samma orga-
nisation (IVA, 1993).

I T50 projektet på ABB skulle målet nås genom att fokusera på tid med utgångs-
punkt från ökat kundvärde, decentralisering av ansvar, befogenheter och satsning på ut-
veckling av medarbetarnas kompetens dvs. inriktningen på tid är ett medel inte ett mål
(IVA, 1993). T50 står för Tid reduktion med 50%, och nu har T50 blivit ett eget begrepp.

Var tid har sina ledord. Detta har blivit en viktig del i industrins konkurrensför-
måga, att ta till sig dessa nya ledord och börja värdera sin egen verksamhet efter dem.
Man kan dela upp och illustrera massproduktionens utveckling i fyra olika steg med till
hörande ledord, dessa är enligt Karlsson, (1993):

1920 Det löpande bandet
• Produktstandardisering
• Arbetsspecialisering

1950 Produktvariation
• Diversifiering
• Divisionalisering

1970 Produktivitet
• "Waste" minimering
• Samtidig produktivitetoch kvalitet
• Flexibilitet

1990 Innovativitet
• Korta produktlivstider
• Korta produktframtagningstider
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2.2. Rationaliseringsmål i industrin

De viktiga målen vid rationalisering i produktionsindustrin är:
1. hög genomloppshastighet för produkten
2. högt tidsmässigt utnyttjande av maskiner och utrustning
3. låg tillverkningskostnad per detalj

Kort ledtid dvs. hög genomloppshastighet för produkterna ger lägre kapitalbind-
ning och möjlighet till lågt färdigvarulager med bibehållet servicegrad gentemot kund
(Gröndahl, 1987), jämfört med om man inte kortat ledtiden.

Ledtidsgrundantagande
Tid är pengar, det är detta det centrala i ledtidsbegreppet, att tid är pengar kan

man mycket lätt inse med denna enkla beräkning: Om flödet genom en tillverkning är
100 enheter per dag och ledtiden är 5 dagar binds således ett värde motsvarande 500 en-
heter i produktionen dvs. PIA (produkter i arbete) är 500. Om man skulle kunna korta
ledtiden till 2 dagar binds ett värde motsvarande 200 enheter i produktionen dvs. PIA är
200 (Aniander et al, 1998).

Denna lilla illustration visar med all tydlighet vad ledtidbegreppet är, ledtid är en
överföring från tid till pengar.

2.3. Tidsfaktorn

Ledtid inkluderar, enligt Daugherty och Pittman [7] den totala tidsåtgången från
det att en order placeras till dess att kunder får sin beställda vara. Den totala ledtiden kan
brytas ner i tillverkningsledtid och distributionsledtid. Tillverkningsledtid inkluderar för-
beredelsetid (preparation time), kötid (queue time), setup-tid, körtid (run time), flyttid
(move time) och slutkontrolltid (inspection time), men exkluderar tid för införskaffande
av råvaror och komponenter. Distributionsledtid inkluderar den tid det tar att översända
en order (order transmittal), behandla ordern (order processing), förbereda inför utföran-
det av ordern (order preparation) och transport/befordran (transmit) efter det att produk-
ten har tillverkats.

Daugherty och Pittman [7] framhåller att normalt är kunden inte intresserad av
alla de olika delarna av den totala ledtiden, utan kunden är bara intresserad av hur lång tid
det tar att få det som kunden har beställt, räknat från den tidpunkt då beställningen är
gjord. Den mer detaljerade uppdelningen av ledtiden är främst av intresse för det levere-
rande företaget, om det t.ex. önskar förbättra sin kundservice genom att förkorta sin led-
tid.

Kundens krav på ledtider styrs främst av vad kundens förväntar sig, vilket i sin
tur är en funktion av kundens information om vilka alternativa ledtider som erbjuds.
Kundkraven är sällan absoluta, utan bör snarare ses som ett intervall inom vilket ledtidens
längd är acceptabel för kunden ([7], sid 55). Intervallets storlek varierar dock beroende på
vilken verksamhet som kundföretaget är verksamt inom och på konkurrensförhållandena
inom den aktuella branschen. Trenden inom allt fler branscher är att kunder erbjuds spe-
cialprodukter, eller åtminstone kundspecifika produkter, och att dessa skall levereras
snabbt (se vidare avsnitt 2.4.). Daugherty och Pittman[7] ger exempel på hur detta kan
åstadkommas genom att företag t.ex. utvecklar sin förmåga att vid distributionscentraler
snabbt modifiera standardprodukter eller tillverka produkter av standardmoduler som är
kundorderstyrda.
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2.4. Snabb och rörlig ("Agility")

Kumar och Motwani [8] föreslår en generell (”generic”) metod för att mäta fö-
retags förmåga att konkurrera med tidsbaserade konkurrensmedel. De använder termen
”agility”, som närmast kan översättas till "snabb, smidig och rörlig" (den kortare termen
"snabbhet" används nedan) för att beteckna företagets förmåga att snabba upp…

”the totality of time reguired to perform all activities on a critical path
that commences with the identification of a market need and terminates
with the delivery of a matching product to the customer”. ([8], sid 36)

De konstaterar att det finns alternativa termer för att beskriva de beskrivna akti-
viteterna, t.ex. "market response time", "time from idea-to marke"t. De aktiviteter som
finns i det  ”kritiska spår” (critical path) som omnämns ovan, delar de upp i fem tidsseg-
ment, eftersom olika faktorer har helt olika inflytande på ett företags snabbhet i de olika
segmenten. Tidssegmenten, och de aktiviteter som är knutna till dem, är som följer.

1. Product and design engineering: Includes all activities between identifica-
tion of a market need till the design of the product is completed and frozen.

2. Prototyping and process development: Includes all activities involved in
prototyping and developing a feasible process for what will produce the de-
signer’s specifications.

3. Productionizing: Includes such activities as developing and/or procuring to-
oling and equipment, and other wherewithals needed for production as well
as developing infrastructure for smooth production commensurate with the
lot-size.

4. Manufacturing: Includes all activities beginning from procurement of raw
material until the product is finally produced and packaged.

5. Delivery: Includes all activities required to deliver the product to customers
timely in a cost-efficient manner. ([8] sid 43)

Kumar och Motwani [8] diskuterar faktorer som är av generell betydelse för oli-
ka tidssegment, varar många direkt eller indirekt påverkar företagets möjligheter att ge-
nom åtgärder i sin produktutvecklingsprocess öka sin snabbhet. Medan användning av
datorbaserade teknologier (som t.ex. Computer aided design, engineering, process plan-
ning, software engineering, manufacturing and quality control) mest är inriktade mot att
komprimera tider i segment 4 (och 3), kan teknologier inriktade mot informationsbe-
handling/-hantering (t.ex. PCs, LANs, EDI, e-mail, integrerade databaser) användas för
att komprimera tidsåtgång inom samtliga segment.

Kumar och Motwani [8] anger även faktorer som de menar direkt syftar till att
komprimera tider (som t.ex. Concurrent engineering, Group technology, Design for ma-
nufacturability and assembly/DFMA, Design and process optimization through Taguchi
metods), liksom ett antal faktorer inom området ”organizational/human resources” som
företaget kan använda för att öka snabbheten (t.ex. training and education, employee em-
powerment, flexible workforce, number of hierarchical levels, flexible information flow).

Kumar och Motwani [8] utnyttjar de nämnda faktorerna, samt ett antal som inte
nämnts här (totalt diskuteras 23 faktorer), för att skapa ett snabbhetsindex (agility index)
för företag. De baserar urvalet av faktorer på en omfattande genomgång av litteratur som
behandlar tidsbaserad konkurrens, men de gör ingen kritisk granskning av den refererade
litteraturen, och de presenterar inget eget empiriskt underlag som stöd för de diskuterade
faktorernas betydelse (absolut eller relativt) för ett företags förmåga att reagera snabbt.
De hävder t.ex. att concurrent engineering används av företag med motiveringen att fö-
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retaget önskar komprimera utvecklingstiden, men de visar inte att utvecklingstiden fak-
tiskt komprimeras när dessa företag börjar använda sig av concurrent engineering.

2.5. Effektiv produktutveckling

En av de aspekter som diskuteras i litteraturen gäller effektiviteten i produktut-
vecklingsprocessen. Ökad effektiv produktutveckling åstadkoms genom en minimering
av de resurser (människor, pengar, tid) som krävs för att åstadkomma en bra blandning av
produktegenskaper, prestationer, kvalitet, pris och tillgänglighet åt kunder ([9]). Tid ses
här som en resurs, och minimering av tidsåtgång därmed som en åtgärd som antas leda
till bättre effektivitet. Olika försök har också gjorts att utveckla prestationsmått som är
särskilt utformade för företag som arbetar med tidsaspekter som en viktig parameter, se
t.ex. [10], [11], [12].

2.6. Tidsbaserad management. Begreppen "tidpunkt" och "hastighet"

Tidsbaserad management är inte en företeelse som uppstått under de senaste
tiotalen år, även om begreppets innehåll har förändrats något. Under början av innevaran-
de sekel var Taylor en ivrig förespråkare för tidsbaserat management, som främst manife-
sterades i tidsstudier av olika arbetsuppgifter knutna främst till företags interna processer.
Idag har tidsbaserad management vanligen en betydligt bredare betydelse än enbart tids-
studier. Begreppet kan sägas sammanfatta alla de sätt som används inom företag för att
med hjälp av olika tidsrelaterade parametrar styra verksamheten, så att företaget blir såväl
interns effektivt som konkurrenskraftigt.

Gehani [13] föreslår en generell taxonomi som kan användas för att skilja ut
tidsbaserade faktorer inom olika industriella kontext. Han använder sig av tre operatio-
nella mått för att klassificera tidsbaserad management.
1. Form: Tid i betydelsen ”när” används för att bestämma en tidpunkt, medan tid i bety-

delsen ”hur fort” används för att bestämma en hastighet. I den första betydelsen avses
en punkt eller en fas i tidsdimensionen (exempel: leveranstidpunkt), medan hastighet
avser den tid det tar mellan t.ex. en stimulus och respons (exempel: order -> leve-
rans).

2. Ursprung: Varifrån kommer initiativet, drivkraften för det tidsbaserade perspektivet?
Det kan dels komma från utbudssidan, d.v.s. från företagets interna processer som vid
t.ex. JIT eller vid krav på snabbare genomloppstider, och dels från efterfrågesidan,
d.v.s. krav från kunder och marknader. När initiativet kommer från företaget och dess
förmåga kan det sägas styras av tillgångsfaktorer, medan om initiativet kommer ut-
ifrån (i relation till företaget) är det styrt av efterfrågan från externa aktörer.

3. Tillämning inom Management of technoloy:: Tidsbaserad information spelar en roll
vid taktiska, mer kortsiktiga, beslut, t.ex. vid beslut som är knutna till specifika inve-
steringar i produktutveckling, men också för strategiska beslut, t.ex. vid beslut om
tidpunkt för introduktion av en ny produkt på en marknad.
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Taktiska beslut Strategiska beslut
Tillgångsstyrd Tidpunkt Just-in-time Teknologins S-kurva

Hastighet Cykel tid Nya produkt introduktioner
Efterfrågestyrd Tidpunkt Produktlivscykel ”First mover” fördel

Hastighet Tid/servicegaranti Agility-baserad differentieringsstrategi
Figur 2.6.1.  Olika roller av tidsbaserad management (enligt [13] s 22).

Ur produktutvecklingsperspektiv kanske det främst är de efterfrågestyrda vari-
anterna som är av störst intresse, eftersom de är knutna till kund- och marknadssignaler,
men även de tillgångsstyrda faktorerna spelar en viktig roll. Strategiska beslut inom
FoU/PU, som är baserade på bedömningar av i vilken fas som företagets produkter befin-
ner sig i, är ett exempel på detta. När, vid vilken tidpunkt, som en ny teknologi/ny pro-
dukter bör lanseras beror t.ex. på den hastighet som företaget förmår att introducera nya
produkter.

De företag som kan introducera en nya produkt vid en tidpunkt som tidsmässigt
ligger före den tidpunkt som konkurrenterna kan introducera sina liknande produkter på,
kan genom detta få en konkurrensfördel. Det finns dock gott om exempel på att denna
fördel lätt kan omvandlas till en nackdel, om företagets förmåga att följa de nya produk-
terna med nya produkter.

Företag som arbetar i enlighet med ett snabbhetsbaserad differentieringsstrategi
försöker vara snabbare än sina konkurrenter när det gäller att tillfredsställa kunderna, till
ungefär samma pris och utan att göra avkall på den övriga kvalitet som kunderna erbjuds.
Tidsfaktorn spelar således en mycket avgörande roll för den här strategin, där tidsfaktorn
används som en av de differentieringskriterier som Porter [14] diskuterar i sin modell för
generiska (grundläggande) konkurrensstrategier.

Ett problem med tidsbaserade strategier är att hastighet, och ibland även preci-
sion vad avser tidpunkt, inte alltid kan prioriteras utan att det får negativa effekter på
andra i sammanhanget viktiga faktorer. Sådana s.k. ”trade-offs”, där man gör avkall på
något för att vinna en fördel inom något annat, gäller t.ex. utvecklingshastighet av nya
produkter. Ökad utvecklingshastighet kan innebära ökade kostnader, och en ökning av en
ny produkts tekniska komplexitet kan innebära krav på extra utvecklingstid, vilket i sin
tur leder till ökade kostnader. Foster (i [13], sid 28) fann t.ex. att när en produkts tekniska
komplexitet ökade, så ökade utvecklingstiden och utvecklingskostnaden exponentiellt.

2.7. När tar kundönskemålen över i utvecklingsprocessen? "Decoupling points"

Kundkrav och kundönskemål varierar och företag utvecklar olika svar på hur de
ska kunna tillfredsställa dessa krav. Medan en del kunder önskar standardprodukter vill
andra ha mer eller mindre specialanpassade lösningar. Tidsaspekterna "tidpunkt" och
"hastighet" har olika vikt för olika kunder, beroende på vilken typ av verksamhet som
kunden är engagerad i och vilka strategiska val som kunden gjort. Beroende på hur speci-
fika kundkraven är, d.v.s. när man går från till standardprodukter över produkter som på-
verkas av kundorder till rena specialprodukter3  (se t.ex. ([15] s109-110). Medan kund-
kraven vid rena standardprodukter kommer in mycket sent i tillverkningskedjan, blir
kundkraven styrande betydligt tidigare i den kedjan om produkterna är av specialtyp.
                                               
3  Vi ansluter oss här till Hills [15] terminologi, där en kundanpassad produkt avses en produkt som görs
enligt kundens specifikation. En kundanpassad produkt kan antingen vara en specialprodukt (som bara till-
verkas en enda gång) eller det kan vara en standardprodukt som modifieras enligt kundkraven.  Ett bra ex-
empel på det senare är visitkort, som i grunden är en standardprodukt som anpassas efter varje kunds öns-
kemål.
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Det uttryck som används för att ange när i materialflödet som kundkraven blir
styrande är vanligen "Customer order decoupling point (CODP)" [16] [17]. I figur 2.5.1.
ges en schematiskt illustration.

Raw Compo- Semi-finished Finished
materials nents goods goods

Make to stock

Assembled-to-order

Make-to-order

Engineered-to-order

Anm: CODP Customer ordered decoupling point (den punkt i materialflödet från vilken kundkraven styr)
Produktion baserade på prognoser
Produktion baserad på kundorder

Figur 2.7.1.  Fyra typer av produktionsomgivningar/-förutsättningar (Källa: [18])

Ur företagets perspektiv får vi fyra alternativa situationer. Vid "Make-to-stock"
sker ingen kundanpassing, utan kunden köper lagerhållna standardprodukter, medan
kundkraven kommer in tidigare i tillverkningsprocessen vid "assembled-to-order". Vid de
två sista alternativen skiljer sig "Engineered-to-order" sig från "Make-to-order" främst
genom att vi här mer troligt har att göra med rena specialorder.

Om vi bortser från allt annat, så går det naturligtvis snabbare att leverera en pro-
dukt som redan är konstruerad och tillverkad, d.v.s. en standard produkt som finns i lager,
än en produkt som måste konstrueras från grunden. Å andra sidan kan det medföra många
problem för ett företag att förlita sig på produktion av standardprodukter som lagerhålls.

Hur ett företag väljer att försöka betjäna marknaden är ett strategiskt val, och
produktutvecklingens blir roll om företaget väljer att försöka konkurrera med produkter
som är standardprodukter eller mer specialiserade produkter. Om snabba leveranser är
viktiga för kunderna, så ligger (en del av) konkurrensstyrkan i att vara snabbare än kon-
kurrenterna. Vid standardprodukter kan detta ske genom att korta distrubitionsledtider,
medan konstruktions- och tillverkningsledtider spelar en mindre roll4. Som Daugherty
och Pitman [7] visar kan företag kundanpassa produkter i distributionsledet (se ovan), och
därigenom skapa tidsfördelar i kombination med kundanpassning.

Om kundkraven kommer in mycket tidigt i materialflödet kommer kraven på
snabba konstruktionsändringar, och på helt nya lösningar, att accentueras. Det ovan dis-
kuterade begreppet "snabbhet" (agility) beskriver väl de krav som ställs på företag som
konkurrerar i den här situation.

3. VARFÖR ÄR TIDSFAKTORN (STRATEGISKT) INTRESSANT?
Tidsfaktorer, och då i synnerhet förmågan att snabbt kunna utveckla och intro-

ducera nya produkter på marknaden ses ofta som en faktor som kan leda till kommersiell
framgång  [19], och man menar att det är viktigt att kunna skörda den framgång som det
innebär att ligga före konkurrenterna med att introducera en ny produkt, eftersom detta
kan leda till intäkter som i annat fall är förlorade och aldrig kan tas igen [20]. Det strate-
                                               
4  Resonemanget är renodlat. Korta tider för produktutveckling och tillverkning kan medföra andra för- och
nackdelar än de som behandlas här, vilket framgår av andra avsnitt i manuset.
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giska värdet av att ha att korta tider/att vara snabb (agile) menar Kumar och Motwani  [8]
kan sammanfattas på följande sätt.

1. Faster response time commands a price premium.
2. Faster delivery of customized products attracts more customers and encou-

rages brand loyalty. These results in an increase of market share.
3. Accelerated pace of activities ecnomizes on production and logistical costs,

which, in turn, results in higher contribution and profitability. ([8] sid 36)

Schonberger [21] framhäver likaså ett antal fördelar som är förknippade med
korta/kortare ledtider.

Lead time is a sure and truthful measure, because a plant can reduce it
only by solving problems that causes delays. Those (problems) cover the
gamut: order-entry delays and errors, wrong blueprints or specifications,
long setup times and large lots, high defect counts, machines that break
down, operators who are not well trained, supervisors who do not coor-
dinate schedules, suppliers that are not dependable, long waits for in-
spectors or repair people, long transport distances, multiple handling
steps, and stock inaccuracies. Lead times drop when those problems are
solved.” ([21] refererad i [13], sid 24)

Schonbergers lista kan tolkas som att han menar att en lösning av vart och ett av
de listade problemen leder till kortade ledtider, och att listan skall uppfattas så att ju fler
problem som företaget kan lösa desto mer kan ledtiden kortas. Strävan efter att korta led-
tider skulle således kunna ses som det som utlöser problemlösning inom ett stort antal
områden inom ett företag. Gehani [13] konstaterar dock att det listad frågorna och områ-
dena främst har att göra med tidsfaktorns ”taktiska” (i relation till interna processer, kort
tidsperspektiv) betydelse, och inte dess ”strategiska” (i relation till marknader/kunder och
konkurrenter, långt tidsperspektiv). Han menar att tidsfaktorn, i betydelsen ”tidpunkt”
och ”hastighet” (se ovan) inte nödvändigtvis ger strategiska fördelar, utan måste behand-
las på samma sätt som andra strategiska beslutskriterier. För hög, eller för låg hastighet,
kan innebära att produkter lanseras vid ogynnsamma tidpunkter, när produkten inte är till-
räckligt utprovad (t.ex. ur miljösynpunkt) eller när marknaden inte ännu är mogen för
produkten eller om företaget inte ännu har fått tid att göra tillräckliga förberedelser att
följa upp en (alltför tidig) produktintroduktion ([13], sid 33).

Tersine och Hummingbird [22] noterar att hög hastighet (snabbhet) inte alltid
innebär att tid används på ett bättre sätt, men snabbhet kan under vissa omständigheter
vara av strategiskt värde. De menar att strategiska konkurrensfördelar vanligen bygger på
faktorer eller kriterier som t.ex. pris/kostnad, kvalitet, leveranssnabbhet, leveranspreci-
sion (-säkerhet), kundservice, flexibilitet, produkt design (egenskaper, funktioner, utseen-
de) och produkt image ([22], sid 8). Ett företag bör begränsa sig till att försöka vinna
konkurrensöverlägsenhet inom någon eller några få av dessa, och här kan tidsbaserade
faktorer spela en viktig roll.

Hill [23] använder begreppen ”ordervinnande” och ”kvalificerande kriterier” för
att skilja mellan sådant som ett företag måste vara tillräckligt bra på för att en kund ska
uppfatta företagets erbjudande som ”kvalificerat”, d.v.s. att vara med bland de erbjudan-
den som kunden överväger att anta. Det slutliga valet som kunder gör bland de kvalifice-
rade erbjudandena styrs av något som kunden tycker väger över till ett speciellt erbjudan-
des fördel. Till de ”ordervinnande” kriterierna räknas de senare, de som gör att ett företag
vinner en order genom att en kund föredrar företagets erbjudande framför andra företags
erbjudanden. Många kunder menar idag att tidsbaserade faktorer är viktiga, men det är
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inte säker att tidsfaktorn alltid är den ordervinnande faktorn. Tidsfaktorn måste vanligen
vägas mot vikten av andra önskvärda kriterier, som t.ex. pris. Hur mycket är en kund be-
redd att betala för att få en leverans snabbare än vid tidigare leveranser? Eller är kunden
snarare beredd att betala extra för att vara säker på att få leveransen vid en i förväg över-
enskommen tidpunkt? Eller är kunden beredd att vänta på en leverans och få den levere-
rad inom ett tidspann och inte vid en preciserad tidpunkt? I de senare fallen är tidsfaktorn
inte ordervinnande, men troligen en kvalificerare. Kunden är sällan beredd att acceptera
en mycket hör grad av osäkerhet vad gäller när leveransen kommer att ske.

4. VILKA BELÄGG HAR VI FÖR ATT TIDSFAKTORN SKAPAR (STRATEGISKT) VÄSENTLIGA
FÖRDELAR?

Tidsfaktorer antas ofta, som diskuterats ovan, ha ett stort antal positiva effekter
på industriell verksamhet. Företag antas kunna utnyttja en högre grad av (relativ) snabb-
het till en konkurrensfördel, genom att snabbare kunna tillfredsställa kundönskemål. Oli-
ka kunders önskemål och krav är dock inte alltid identiska, och tidsaspekterna kan där-
med betraktas som en av flera kriterier, eller dimensioner, som företag har att ta hänsyn
när de utvecklar och tillämpar vald strategi. Tidsfrågor kan därför dels ses ur det totala
företagets (eller affärsenhetens, om företaget har flera affärsenheter) perspektiv, d.v.s. ur
konkurrensstrategiskt perspektiv, och dels ur ett mer begränsat funktionsstrategiskt per-
spektiv. I det senare  fallet avses hur en funktion, som produktutvecklingsfunktionen, el-
ler tillverkningsfunktionen, bör utvecklas, dimensioneras och användas för att under-
stödja vald konkurrensstrategi [24]. I de två följande avsnitten behandlas först tidsfaktorn
ur ett företagsperspektiv och därefter ur ett mer funktion produktutvecklings perspektiv.
Särskild vikt läggs i avsnitten på de eventuella empiriska stöd för utsagor om tidsfaktorns
effekter.

4.1. Inom företaget som helhet

Det finns en rik litteratur som, åtminstone delvis, behandlar tidsaspekters bety-
delse för att skapa konkurrensfördelar eller andra strategiska fördelar. Här finns inte ut-
rymme (och tid att skriva… )  för att behandla dess frågor. Vi nöjer oss här med att bara
kort nämna två begrepp som på senare tid spelat roll i det här sammanhanget. Det ena be-
grepp är "lean manufacturing" som lanserades av Womack m.fl. [25] 1990, och som plä-
derar för en resurssnål produktion, vilket kort berördes i avsnitt 2.5., ett perspektiv som
inspirerat till många nya studier (t.ex. [26] [27] [28] [29] [30] [31]).

Det andra begreppet är det ovan diskuterade "agility", som pläderar för ett snab-
bare och smidigare agerande från företagens sida, som bland annat Kidd [32] gjort sig till
talesman för, men som även andra forskare intresserat sig för (som t.ex. [33]).

4.2. Inom produktutvecklingprocessen

Som inledningsvis nämndes finns det en stor mängd arbeten som på ett generellt
sätt behandlar produktutvecklingsprocessen (t.ex. [34] [5] [2] [3]  [4] ) och hur den pro-
cessen bör ledas (t.ex.. [6] [35]), men att den litteraturen till stor del ligger utanför syftet
med den här genomgången. Vi avser här istället att diskuterar utifrån (ett dessvärre be-
gränsat) urval arbeten som diskuterar produktutvecklingsprocessen baserat på ett empi-
riskt material, och då främst arbeten som behandlar de tidsmässiga aspekterna i den pro-
cessen.
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Tarondeau [20] fokuserar egenskaper hos produkter och teknologier när han stu-
derar faktorer som påverkar hur snabbt företag utvecklar produkter. De två grundläggan-
de hypoteser som han testar är om (1) produktens komplexitet och "grad av nyhet" tend-
rar att öka utvecklingsprocessen längd, och om (2) erfarenhet och hur väl teknologien är
känd tenderar att ge kortare utvecklingstider. Grundhypoteserna ligger till grund för sex
hypoteser som testas på basis av ett empiriskt underlag som han har hämtat från en ano-
nymiserad fransk "programmable controller producer". Tarondeau grundläggande per-
spektiv är att han ser produktutvecklingsprocessen ur informationshantringssynvinkel, där
graden av "osäkerhet" minskar allt eftersom informationsunderlaget förbättras ([20] sid
595).

Unceratinty in the requirement to be met and the pro-
ducts to be designed

Low level High level

Uncertainty in
the technology

High level Medium cycle
Duration unceratin

Long cycle
Duration very uncertain

Low level Short cycle
Duration predictable

Short cycle increased by "rede-
signs"

Figur 4.2.1. Uncertainty and duration of development cycle ([20] sid 597)

Tarondeau [20] utgår i sin analys från att den hastighet som produkter utvecklas
med är ett konkurrensvapen, och han exemplifierar med Clark och Fujimotos skattning att

"one day´s delay in the introduction of a middle range car represents a
loss on one million dollars in profits"([2], citat från [20],

och med en slutsats från konsultbolaget McKinsey som hävdar att

"doubling R&D expenses results in a cut of 3,5% on profits on the life
cycle of a product, whereas a delay of 6 months reduces this profit by
32%" (citat hämtat från [20].

Tarondeau [20] finner stöd för sina grundläggande hypoteser, vilka gäller ett par
faktorer som påverkar snabbheten som nya produkter kan utvecklas med, och med vilken
precision som utvecklingstiden kan förutsägas.

Liu [36] menar att produktutvecklingsarbetets tidsmässiga aspekter bör analyse-
ras som en del av företagets affärsorientering, som han menar kan beskrivas som cykler
("Business Orientation Cycle") ([36] sid 338), där en produkt efterträder en tidigare enligt
en produktlivscykelmodell. Analysen baseras på survey av 254 tillverkande företag i
Storbritannien. Han gör en åtskillnad mellan hur snabbt en produkt utvecklas och hur väl
framtagningsprocessen tidsmässigt passar produktgenerationsbytena, "timing". Hans slut-
sats är att medan det för vissa företag är mycket viktigt att ha snabba utvecklingsproces-
ser, är detta mindre viktigt för andra. Rätt "timing" av introduktionen av nya produkter
visade sig vara av stor vikt för många företag.

Hörte [37] presenter resultat från survey där 109 svenska tillverkande företag
studeras utifrån bl.a. den tid som lagts ner vid utveckling av nya produkter och i vilken
grad utvecklingsprocessen har bedrivits enligt en seriell  modell, där de olika utvecklings-
faserna följer seriellt efter varandra, eller enligt en modell där de olika faserna överlappar
varandra. Utvecklingsprojekten resultat bedömdes utifrån om uppsatta tekniska och
kommersiella mål uppnåtts, om tids- och kostnadsbudgeten hållits och slutligen vilken
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generell bedömning som man gjort inom företaget av projektets grad av framgång. I ta-
bellen nedan sammanfattas några av studiens resultat.

Parallel approach Partially parallel Serial approach
Concept generation phase 12 7 9

Product plannng phase 11 6 4
Product engineering phase 23 20 18
Process engineering phase 15 11 7

Pilot run phase 7 7 7
Total project (all phases) 65 44 39

Time-to-market 38 37 39
Figur 4.2.2.  Calender months (means) used in each phase of the development process

and Time-to-market([37] sid 266)

Resultatet av studien stödjer inte tanken att överlappning av utvecklingsfaser ger
en kortare "time-to-market", och överlappningen av faser tenderar göra att det totala an-
talet nedlagda månader i projektet blir högt. Utvecklingsprojekt med en hög grad av pa-
rallellisering tenderar att förbruka mer pengar och personal per kalendermånad än projekt
med en seriell uppläggning av utvecklingsprocessen. Parallellisering tycks inte innebära
att tids- eller kostnadsbudgeten hålls bättre, och inte heller är sådana projekt överlägsna
när det gäller att uppnå uppsatta tekniska eller kommersiella mål. Däremot verkade före-
tagen tämligen överens om att de projekt som drivits enligt en modell med överlappande
faser varit "successes". Det går inte fastställa vad denna bedömning grundas på basis av
tillgänglig information. Hörtes analys baseras på data från 1991. Det är möjligt att många
av de företag som deltog i undersökningen vid den tidpunkten ännu inte fått tillräcklig er-
farenhet av att arbeta enligt den parallella modellen. En uppföljning av studien borde där-
för göras för att pröva om resultaten fortfarande är de samma.

Blackburn m.fl. [38] studerar utveckling av mjukvara, och de menar att tids-
aspekterna är speciellt viktiga vid den typen av produkt, eftersom tidsfördröjningar ger
omedelbara effekter på lönsamheten. De baserar sina resultat på en surveyundersökning
av västeuropeiska mjukvaruföretag, dessvärre ger de inga ytterligare upplysningar om
antal respondenter ("larger European survey") o.dyl. De talar om en "Time and Producti-
vity Paradox", som de menar växer fram under analysen av det empiriska materialet.  Pa-
radoxen innebär att de företag som har de kortaste utvecklingstiderna är samtidigt de som
menar att det är viktigt att de inledande momenten/faserna i utvecklingsprocessen måste
göras långsamt. De konstaterar att det finns ett signifikant positivt samband mellan pro-
duktivitet ("lines of code per man months coding") och tid nedlagt i de inledande skedet,
när kundkraven analyseras och fastställs. Orsaken till att den här fasen är så viktig är att
detta minskar förekomsten av ändrade  specifikationer. Ändringar leder till utvecklings-
kostnaderna och tidsåtgången ökar kraftigt. De noterar också att det finns ett signifikant
positivt samband mellan tidsåtgång och projektgruppens storlek ("faster firms tend to
have smaller teams and smaller maximum team size" ([38] sid 92)), och ett negativt sam-
band mellan produktivitet och gruppstorlek.

   Ford  [39] intresserar sig för relationerna mellan utvecklingsprocessens grad av
tidsmässiga överlappningar ("concurrency") av faser, ledtidsreduktion i utvecklingspro-
cessen och möjligheterna att leda utvecklingsarbetet ("manageability"). Han arbetar inte
med empiriska analyser utan använder sig av simuleringsteknik, där olika experimentella
utfall jämförs. Hans resultat pekar på att projekt som tillämpar "överlappande faser" får
kortare utvecklingstider, men att sambandet mellan grad av "överlappning" och grad av
"svårledbarhet" inte är linjärt, d.v.s. det visade sig att det inte var svårare att leda ("mana-
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ge") ett projekt med hög grad av överlappning av faserna jämfört med ett som hade en
lägre grad av överlapp.

Kessler och Chakrabarti [40] och Kessler och Chakrabarti [41] är båda baserade
på samma empiriska material, 75 utvecklingsprojekt av nya produkter inom tio stora ame-
rikanska företag inom olika branscher. I Kessler och Chakrabarti [40]ställer författarna
frågan vilka faktorer, av 28 definierade, som påverkar produktutvecklingsprocessen
snabbhet. Snabbhet mättes (1) i relation till fastställt tidsschema , eller"on-time perfor-
mance", (2) i relation till likande tidigare projekt," eller rate of acceleration", och (3) lik-
nade projekt som konkurrenter genomfört, eller "competitive speed". På basis av dessa tre
mått utvecklas ett sammanfattande mått för utvecklingsprocessens snabbhet ([40] sid
436).

Kessler och Chakrabarti [40] sammanfattar sina resultat på följande sätt:

"Clear time-goals, longer tenure among team memebers, and parallell
development increased speed, while Design-to-manufacturablity, fre-
quent product testing, the use of CAD systems decreased speed" ([40] sid
433)

Resultatet att utnyttjandet av CAD-system är relaterat till långsammare utveck-
lingshastighet är kanske det mest uppseendeväckande, och Kessler och Chakrabarti dis-
kuterar detta resultat genom att dels hänvisa till andra studier som visar liknande resultat
och dels genom att peka på olika skäl varför användning av CAD kan sänka hastigheten.
Ett skäl som anges är att CAD-system kan var dåligt implementerade, ett annat att dator-
systemen i sig kan leda till att alltför mycket intresse koncentreras till den använda tekni-
ken och därmed skapar fördröjningar i processen, och slutligen att CAD-system ofta är
bättre på att återanvända gamla designlösningar och väl kända kalkyler än att stödja nya
effektivare lösningar ([40] sid 441).

4.2.1. Parallellisering och tidsfaktorn

I Kessler och Chakrabarti [41] studeras sambanden mellan graden av parallelise-
ring av utvecklingsfaser ("concurrency"), produktutvecklingsprocessens snabbhet, den
utvecklade produktens kvalitet och kostnaden för att utveckla processen. Anlysresultaten
pekar på att en högre grad av parallellisering förknippades med snabba projekt, men att
parallellisering samtidigt tenderade att öka utvecklingskostnaderna och sänka produktens
kvalitet (i relation till (i) specifikation, (ii) liknande tidigare egna projekt, (iii) liknande
konkurrentprojekt) ([41] sid 455).

4.2.2. Produktegenskaper och tidsfaktorn

Karlsson och Åhlström [42] diskuterar samband mellan slutproduktens teknolo-
ginivå och ledtiden för produktutvecklingen. De menar att det finns en risk att produkter-
na blir sämre än det annars blivit, om företaget har en ensidig fixering vid ledtidreduk-
tion. Studien är baserad på en empirisk analys av elva utvecklingsprojekt, där slutpro-
dukten utgörs av bilar. En slutsats av deras studie är att det finns ett klart samband mellan
teknologinivå och ledtid, som innebär att produkter med hög teknologinivå tar längre tid
att utveckla, och de argumenterar för att företag som önskar utveckla sådana produkter
måste tillse att utvecklingsarbetet får tillräckliga resurser i termer av personal, pengar och
tid. Utvecklingsingenjörer behöver tid för att tänka, reflektera och smälta idéer, och de
sociala processer som är förknippade med utveckling av nya produkter kräver också tid"
([42] sid 430).
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4.2.3. Tekniker för att snabba upp produktutvecklingsprocessen

Det finns gott om allmänna uttalanden om olika tekniker som kan användas för
att snabba upp utvecklingsprocesserna, men det finns förhållandevis få studier gjorda som
jämför vad resultatet blir när man använder dessa tekniker. Zirger och Hartley [9] kon-
staterar efter sin genomgång av nyligen publicerade forskning om hur man kan snabba
upp produktutvecklingsprocessen att listan över sådana tekniker är lång men att

”no systematic empirical studies have identified which of these techni-
ques, if any, differentiate the fastest product developers from the slo-
west.” ([9] sid 143)

Pearson r Reg Koeff
  PRODUCT Incremental change -.16 DEVELOPMENT

  STRUCTURE # of parts -.04 TIME

PERFORMANCE

% overlapping development activities -.02 -1.73* (# of months re-

  DEVELOPMENT % completion .03 quired to develop

  PROCESS # of major suppliers -.18 -3.00*** the product from

Supplier involvement -.17 the point the pro-

ject was founded

# of funktions in team -.34** -2.52** to market indro-

Dedicated team -.37** -2.12** duction

  TEAM Co-location -.01  devided by

  STRUCTURE Team authority -03 the industry best

Management support .13 1.94* development

Time as goal -.26* -1.85* time)

Figur 4.2.3.1. Faktorer som påverkar produktutvecklingstiden (Zirger och Hartley
(1996), modifierad). Korrelations- och linjär regressionsanalys.

Anm: Signifikansnivåer: *** P<=0.01,** <= 0.01, *=0.10. N=44
Bara fetmarkerade pilar är signifikanta (p<0.10) vid test av linjär regressionsmodell.
Adjusted R2 för regressionsmodellen= 0.32
Notera att signifikansnivån är ovanligt högt satt (0.1)

Griffin [43] konstaterar att företag använder sig av ett stort antal tekniker för
korta sina produktutvecklingstider, och hon noterar syrligt att

"Anecdotal tales of some efforts herald great success. One seldom hears
about failures" ([43] sid 271).

I sin artikel pläderar hon för ett systematiskt sätt att mäta ett antal aspekter av produktut-
vecklingsprocessen ("inputs, outputs and variables of the process itself"), bl.a. ett antal
tidsrelaterade mått, vilka återges i följande tabell.
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1 Project characteristics
a) Complexity = functions of (# product function, # technical specialities)
b) Amount of change = % new over previous generation
c) Difficulty of technology development (Incremental, Stretch, Radical innovation
d) Strategic driver of development: Deliver customer needs, Cometitive reaction, Technolo-

gy-driven, Management edict

2 Outcome variables
a) Process: Times through each phase, Development Time (DT) =First development team

meeting à  Product introduction, Concept to Customer Time (CTC) = Approval of strate-
gy or idea à  Introduction, Total Time (TT) = First planning meeting/customer request à
Introduction

b) Product: Commercial success (0=Not completed -- 5=Extremely successful)
3 Development process variables

a) Type of process used
i. No process used
ii. Phase review process
iii. Quality function deployment

b) Organization variables
i. Organization structure
ii. Cross-functional teams
iii. Co-location of team memebers
iv. Project leader/Champion

c) Tools and techniques
i. #, type and timing of market research projects
ii. Computer-aided design, Computer-aided engineering
iii. Design for manufacturability
iv. Design for assembly
v. Computer-Integrated manufacturing

Figur 4.2.3.2. Variabler av relevans för mätning av produktutvecklingsprocesser

Griffin [43]  menar att det är viktigt att företag använder sig av väl fungerande
mätsystem, så att de kan jämföra effekten av nya sätt och nya tekniker som antas leda till
kortare utvecklingstider, eller bättre produkter. Hennes egna empiriska analyser av vilka
faktorer som är relaterade till kortare utvecklingstider är baserad på ett antal produktut-
vecklingsprojekt (179 avslutade och 64 pågående). Hon sammanfattar resultaten på föl-
jande sätt.

"Average cycle time for the project in this data set depend only on the
number of functions designed into the project (F: product complexity)
and the amount of change from generation to generation. None of the
other project characteristics entered into any regression equation for the
averall cycle time" ([43] sid 279)



17

5. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION
I detta avslutande avsnitt summerar vi först den diskussion som förts ovan, se fi-

gur 5.1. Vi försöker därefter precisera och specificera5 relationen mellan tidsfaktorn och
dess strategiska betydelse på basis av de empiriska resultat som de diskuterade studierna
redovisar.

5.1. Sammanfattning

Som framgår av figur 5.1. varierar studierna som diskuterats med avseende på
såväl de teoretiska utgångspunkterna för studierna som de forskningsfrågor som ställs. De
skiljer sig även mycket åt när det gäller det metodmässiga angreppssättet och det empi-
riskt material som eventuella slutsatser är baserade på. Medan en del studier diskuterar på
basis av allmänt formulerade forskningsfrågor arbetar andra studier med en stramare form
av hypotestestning. En del studier rör enskilda branscher, medan andra studerar en före-
tag utan hänsyn till bransch.  Ibland studeras bara avgränsade delar av den totala tid det
tar från order till leverans, medan andra studier fokuserar en mer avgränsad del av denna
ledtid. Några studier analyserar data som genererats med hjälp av postenkäter, medan
andra arbetar med analys av enstaka fall. I ett fall saknas egentlig empiriskt material, då
studiens resultat är baserade på simuleringar. I ganska många studier saknas eget empi-
riskt material.

Alla dessa skiljaktigheter mellan studierna gör det svårt att göra direkta jämfö-
relser, som hade varit fallit om studierna hade varit replikationer av varandra. Om jämfö-
relserna görs på en allmän, generell nivå, och jämförelserna till studier som är  någorlun-
da jämförbara,  tycks det dock finns några kommenterbara skillnader mellan de olika stu-
diernas resultat. Detta gäller t.ex. studier av frågan om parallelliserade utvecklingsproces-
ser, d.v.s. processer där de olika utvecklingsfaserna överlappar varandra, leder till snabb-
are utveckling än andra sätt att organisera utvecklingsprocessen. Studierna 8, 9 och 11
(enligt numreringen i figur 5.1.) ställer alla den här frågan, men de kommer fram till olika
resultat. Studie 11 hävdar att överlappning av utvecklingsfaser ger kortare utvecklingsti-
der, dock utan att basera detta på eget empiriskt material. Studie 2 och studie 8 håller med
om att utvecklingstiden kortas. Studie 8 har dock en reservationen att parallelisering
samtidigt kan medföra lägre kvalitet och högre kostnader. Studie 9 finner inget stöd för
att parallellisering leder till kortare utvecklingstider.

Det kan finnas flera orsaker till att resultaten skiljer sig åt, låt oss peka på ett par.
Studie 8 ser på utveckling av nya produkter (i USA) medan studie 9 inte skiljer mellan
utveckling av helt nya produkter och (större) förändringar av befintliga produkter (i Sve-
rige). Enligt studie 3 är det här en viktig faktor när det gäller utvecklingstidens längd. Ju
mer en produkt, som är under utveckling, skiljer sig från tidigare utvecklade produkter,
desto längre kan utvecklingstiden förväntas bli.

Varken studie 3, 8 eller 9 tar hänsyn till den utvecklade produktens komplexitet.
Som framgår av resultaten av studierna 3 och 10 har produktens komplexitet och tekno-
loginivå betydelse för utvecklingstidens längd.

Ett par studier (studie 5 och 8) pekar på att det finns risker med korta utveck-
lingstider. Det är inte självklart att korta utvecklingstider ger andra eftersträvansvärda
fördelar som förbättrade kvalitet, lägre kostnad eller en ökad effektivitet i utvecklingsar-

                                               
5  Vi ansluter här till Naess [44] diskussion av "precisering" och "specificering". Om vi utgår från uttalandet
att "Det finns många sätt att öka hastigheten i PU-processen", innebär satsen "Ett sätt är genom att använda
parallell design av PU-processen" en precisering, medan utsagan "Parallellisering gör att PU-process blir
snabbare om produkten är enkel, men inte om den är komplex " är ett exempel på en specificering av under
vilka förhållande den första utsagan gäller.
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betet. Dessa resultat visar snarare på "trade-off" relationer, där en förbättring av en faktor
medför en försämring i en annan, kanske lika eftersträvansvärd faktor.

Nr Författare Frågeställning,  hypotes Resultat: Ja=stöd för hypotes Empiriskt stöd
1 Kessler &

Chakrabati
(a)

Vilka (av 28 listade) faktorer ger
snabbare utvecklingstid?

Klara tidsmål, erfarna teammedar-
betare, parallellisering ökar snabb-
heten.
Design to manufacurability, fre-
kventa produkttester och användning
av CAD förlänger tiden.

75 utvecklingsprojekt
av nya produkter i 10
företag. USA

2 Zirger &
Hartley

Är någon (av 12 listade) "accele-
ration techniques" associerad
med snabbare PU?

4 av 12 gav snabbare PU, bl.a. pa-
rallell design

N=44, USA Electronics
companies

3 Griffin Vilka, av 12 angivna, faktorer
ger kortare utvecklingstid?

Utvecklingstiden beror bara på pro-
duktens grad av komplexitet och hur
mycket den skiljer sig från tidigare
generationer.

179 avslutade och 64
pågående utvecklings-
projekt

4 Tarondeau Sex hypoteser om faktorer som
påverkar precision och snabbhet
i PU

Visst stöd för hypoteserna En fransk "program-
mable controller produ-
cer"

5 Krishnan Ger parallell design bättre "per-
formance" i PDprocessen?

Parallellisering.. "can lead to sub-
stantial deterioration in the product
development performance."

Ett fall: Utveckling av
komponent till bil

6 Youssef Är DFM associerat med kortare
TtM?

"moderately correlated"
"DFM can result in shorter TtM"

N=165, USA, SIC 35,
36, 37. Respons rate =
29.5%

7 Blackburn,
Scudder &
Wassenho-
ve

Sambandet mellan tid och pro-
duktivitetet.

De "bästa" företagen genomförde de
inledande faserna av PU-processen
långsammare än övriga

"larger European sur-
vey".
Mjukvaruindustri

8 Kessler &
Chakrabati
(b)

Ger parallell design snabbare
PD?

Ja, kortare tid, men sämre kvalitet
och högre kostnad.

75 utvecklingsprojekt
av nya produkter i 10
företag. USA

9 Hörte Ger parallell design snabbare
PD?

Nej. Snarare motsatsen N=109, Sverige

10 Karlsson &
Åhlström

Sambandet mellan slutproduk-
tens teknologinivå och PU-ledtid

Produkter med hög teknologinivå tar
längre tid att utveckla.

11 utvecklingsprojekt
inom bilindustrin

11 Ford Ger parallell design snabbare
PD?

Överlappning ger kortare tider. Simuleringsteknik. Ing-
en empiri

12 Daugherty
& Pittman

Explores use of time-based stra-
tegies throughout the supply
chain

Inga empiriskt baserade resultat. Intervjuer med några
representanter för For-
tune 500 companies

13 Liu Den strategiska betydelsen av
snabbhet och "timing" (vid byte
av produktgeneration).

Snabbhet är vilktigt för vissa företag
men inte för andra. Bra "timing"
viktigare än snabb PU.

N=254. Storbritannien

14 Kumar &
Motwani

Litteratur survey om "time-based
competitiviness"
Utveckling av ett "agility index"

Inga empiriskt baserade resultat.

15 Azzone,
Bertelè &
Masella

Utvecklar "guidlines for perfor-
mance measurement consitent
with time-based principles"

Inga empiriskt baserade resultat.

16 Gehani ".. using a taxonomical approach
…  /to/ …  streamline by using
time-based management"

Inga empiriskt baserade resultat.

17 Samadhi &
Hoang

Behandlar inte PU utom som en
del av företagets verksamhet

Inga empiriskt baserade resultat.

18 Tersine &
Humming-
bird

"Lead-time reduction within the
supply-production-distribution
chain is the mechanism for time-
based competition"

Inga empiriskt baserade resultat.

Anm:  TtM = Time to market
PU = Produktutveckling

Figur 5.1.1. Översikt över arbeten som diskuterats ovan
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5.2. Vilka förhållanden påverkar utvecklingstidens längd?

Som framgått av texten ovan är det inte alltid som resultaten pekar mot att ut-
vecklingstiderna kortas, även om åtgärder vidtagits för att reducera dem. Det finns ett
antal förhållanden som tycks påverka utvecklingstidens längd. Dessa förhållanden kan
vara av många slag. De som redovisas i figur 5.2. är exempel på faktorer som antingen är
knutna till produkten som utvecklats, eller till den utvecklingsprocess som använts för att
utveckla produkten.

Företag använder olika metoder och verktyg för att snabba upp utvecklingspro-
cessen. Ett urval av dessa, och de samband som de olika studierna har redovisat mellan
användningen av dessa tekniker och utvecklingstiden, redovisas även i figur 5.2.1.

Utvecklingstidens längd
Ja, kortare Inget samband Nej, längre

Produkt Grad av nyhet, skillnad
från tidigare produkt

3

Grad av komplexitet /
teknologinivå

2, 3,7, 10

Utvecklingspro-
cess

Parallella faser 1, 2, 8, 11 3, 5 9

& Cross functional teams 3

Team struktur # funktioner i team 2

Dedicated team / experi-
enced members

1, 2

Co-location of members 2, 3

Verktyg / tekni-
ker / metoder

Design for
Manufacurability

6 3 1

Quality function deplo-
yment

Computer aided
Design

3 1

Design for
Assembly

3

CIM 3

Figur 5.2.1. Association mellan utvecklingstid och olika faktorer knutna till den utveckla-
de produkten, utvecklingsprocessen och tekniker som använts. Siffrorna i kolum-

nerna hänvisar till studiernas numrering i figur 5.1.

Sammantaget specificeras i figuren några förhållanden som tycks påverka ut-
vecklingstidens längd. Produktens grad av komplexitet, en högre teknologinivå och att
den skiljer sig kraftigt från tidigare produkter som utvecklats av företaget, tenderar att
öka utvecklingstidens längd. Utvecklingsprocessens utformning har också betydelse. Att
ha erfarna medlemmar i utvecklingsgruppen, som får ägna sig mycket (kanske uteslutan-
de) åt projektet, tycks kunna korta utvecklingstiderna, och det finns ett, om än splittrat,
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stöd för att utnyttjande av överlappande utvecklingsfaser kan leda till kortare utveck-
lingstid.

Försöket att precisera vilka hjälpmedel som är förknippade med kortare utveck-
lingstider ger ett något nedslående resultat, eftersom hjälpmedlen sägs användas av före-
tagen för att ”accelerera” utvecklingsprocessens hastighet. Det finns inte något starkare
empiriskt stöd för att de listade hjälpmedlen är associerade med en snabbare utvecklings-
process. En studie (nr 6) redovisar ett (ganska svagt) stöd för att DFM är associerat med
kortare Time-to-Market, men i övrigt redovisas 0-samband eller längre utvecklingstider. I
flera fall rapporteras i stället att utvecklingstiden har blivit längre när en del verktyg an-
vänds, som t.ex. CAD.

Det går knappast att dra några slutgiltiga slutsatser om vilka faktorer som påver-
kar tidsfaktorn., eller hur utvecklingstiden kan reduceras, på basis av de redovisade re-
sultaten i de enskilda studierna, eller på basis av figur 5.1. och 5.2.  Däremot kan man dra
slutsatsen att det finns anledning att försöka öka såväl  kunskapen om vilka (komplexa,
d.v.s. kombinationer av faktorer) förhållanden som påverkar utvecklingstiden, liksom hur
utvecklingstiden, under olika förhållanden, kan reduceras genom användning av olika
hjälptekniker och verktyg.

5.3. Tidsfaktorn och konkurrenskraft

I det inledande avsnittet sades att argumentationen i den här skriften syftar till att
göra en (preliminär) bestämning av relationen mellan tidsfaktorn och företags konkur-
renskraft. Begreppet "tids-baserade konkurrensstrategier" används ibland som beteckning
för denna relation, och det har publicerats en del försök att skapa generella modeller för
att beskriva hur tidsfaktorn kan användas som en central komponent i ett företags konkur-
rensstrategi, t.ex. Spanner m.fl.[45]. Den modell som de utvecklar baseras till stor del på
samma dimensioner som Porter [14] utnyttjar för sin modell över "generiska konkurrens-
strategier". Det allmänna sätt som ett företag kan välja att konkurrera på, beskrivs i ter-
mer av differentiering, fokusering och kostnadsledarskap samt den omfattning ("scope")
som man avser att konkurrerar inom, t.ex. inom vissa geografiska marknader eller med
mer eller mindre brett produktsortimentets. Spanner m.fl. lägger till en tredje dimension,
som utgörs av en "tidsdimension", och får därmed en "differentiation-scope-time"-kub,
som kan användas för att beskriva och analysera ett företages konkurrensval.

Ett alternativt sätt att hantera tidsdimensionen, är att se den som en aspekt av dif-
ferentieringsdimensionen, eller, som Stalk [35] gör, se tidsfaktorn som ytterligare ett
konkurrensmedel utöver de som vanligen brukar anges (t.ex. kostnad, kvalitet, produkt-
egenskaper, leveranser).

Som framhållits ovan bör man i det här sammanhanget skilja mellan tid i bety-
delsen ”tidpunkt” och i betydelsen ”hastighet”, och som Gehani [13] beakta att tidsfak-
torn i sig inte nödvändigtvis ger några generella strategiska fördelar, utan att den bör be-
handlas på samma sätt som andra strategiska beslutskriterier.

En viktig fråga, som kan sägas vara grundläggande för analysen av relationen
mellan  tidsfaktorer och företags konkurrensförmåga, är om företagen faktiskt strävar ef-
ter korta ledtider för att vinna strategiska fördelar. De flesta studier som redovisats ovan
säger inget om ifall de studerade företagen har några strategiska mål som är relateradet
till ”tidpunkt” och/eller ”hastighet, även om det i de flesta studierna talas på ett allmänt
sätt om det önskvärda med att ha korta ledtider.

Robert Merton [46, sid 105] gjorde, för precis 50 år sedan, ett par distinktion
mellan de konsekvenser som en handling kan få. Konsekvenserna kan antingen bli de
förväntade, avsedda, men det är inte säkert. En handling kan även leda till icke förvänta-
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de, icke avsedda, och inte heller förstådda konsekvenser. Merton använder beteckningen
"manifest funktion"6 för den första och "latent dysfunktion" för den andra typen av kon-
sekvenser. Ibland brukar man använda en enkel matris för att klargöra relationerna mellan
latent-manifest och funktion-dysfunktion.

Funktion Dysfunktion
Manifest Ger de positiva konsekvenser för

organisationen som man har tänkt
sig.

Medför negativa, men i förväg kända
konsekvenser för organisationen.

Latent Ger ett positiv bidrag, utan att
man är medveten om denna kon-
sekvens i organisationen.

Innebär något negativt, utan att man
är medveten om denna konsekvens i
organisationen.

Figur5.3.1. Konsekvenser av handlingar (Baserad på Merton [46])

Låt oss först konstatera att det främst är manifesta konsekvenser som man dis-
kuterar när man väljer strategisk inriktning i ett företag. Det man strävar efter är att uppnå
planerade positiva konsekvenser av vidtagna åtgärder, samtidigt som man försöker mini-
mera de dysfunktionella konsekvenserna. De tankar som ligger till grund för tidsbaserade
konkurrensstrategier är t.ex. baserade på ett sådant synsätt. I det här sammanhanget spelar
analyser av eventuella ”trade-off” förhållanden en viktig roll. Det kan vara viktigare att
produkten kommer ut på marknaden så snabbt som möjligt, även om den kommer att
sakna en del önskvärda och möjliga egenskaper.

De latenta konsekvenserna kan vara betydligt allvarligare för ett företag, just ge-
nom att de är okända. Det går således inte att väga in dessa konsekvenser i beslutsunder-
laget, utom möjligen som en ”okänd riskfaktor”.

Ibland kan de latenta konsekvenserna vara av det slaget att de ger ett positivt bi-
drag, men det är långt ifrån alltid så lyckligt. ”Upptäckten” av de positiva konsekvenserna
av ”lean manufacturing” kan ses som ett exempel på detta.7 Den stora studien av bilbran-
schen, som sedemera rapporterades bl.a. genom boken ”The machine that changed the
world” [25], sökte ursprungligen de ”manifesta funktionella” konsekvenserna av att ha
”robusta tillverkningsprinciper”. Under analysen av de empiriska materialen visade det
sig att system som kännetecknades av ”robusthet” presterade sämre än system som kän-
netecknades av ”sårbarhet”. De robusta systemen var förknippade med ett antal negativa
icke förväntade konsekvenser, medan de sårbara systemen tvärtom fick en hel del positi-
va konsekvenser, som inte heller var i förväg kända.

Det är fullt möjligt att tidsfaktorn, och dess olika komponenter, kan ha sådana
latenta konsekvenser som det är av värde att försöka uppdaga.

                                               
6  Begreppet "funktion" används här för att beteckna "an observed consequence which makes for the adap-
tation and adjustment of a given system" (se [46] sid 105). Citatet är något modifierat).
7  Beskrivningen bygger på referat av föredrag som hållits av Christer Karlsson i olika sammanhang.
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