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Förord 
Examensarbetet är avslutande examination i Civilingenjörsutbildningen i 

Maskinteknik på Lunds Tekniska Högskola, LTH. Examensarbetet 
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Författarna vill rikta ett varmt tack till Alfa Laval som möjliggjort projektet 
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tack till industrihandledare Per Gabrielson, Conny Lindberg och Christian 

Wolfe. 

Examensarbetet har även samarbetat med Mälardalens Högskola och 

Jönköpings Tekniska högskola via forskningsprojektet Core Plant 

Excellence. Ett särskilt tack till Anna Granlund som har stöttat projektet och 

hjälpt författarna flertalet gånger. Dessutom ska de företag som medverkat i 

studien ha ett tack för deras välvilja och bidrag av kunskap. 
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Ståhl, professor på Industriell Produktion LTH för hans hjälp och kunskap. 
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Sammanfattning 
Framtagning av nya produkter som är konkurrenskraftiga ur ett 

helhetsperspektiv kräver att flera olika avdelningar och kompetenser 

samverkar. Examensarbetet studerar hur detta kan genomföras på bästa sätt. 

Begreppet tvärfunktionell samverkan definieras som: 

Hur väl olika funktioner arbetar mot ett gemensamt mål 

Projektet undersöker hur svenska företag ser på tvärfunktionell samverkan, 

vilka konkurrensfördelar tvärfunktionell samverkan medför och vilka 

förutsättningar som krävs för en välfungerande tvärfunktionell samverkan. 

Produktframtagningen studeras lokalt inom en huvudfabrik, Core Plant, och 

inom det globala tillverkningsnätverket. Resultatet baseras på intervjuer med 

27 personer från sju olika företag och en genomgång av vetenskaplig 

litteratur. 

Resultatet visar att konsensus kring vikten av välfungerande tvärfunktionell 

samverkan råder, såväl lokalt som globalt. Den enskilt största vinsten är 

kortare ledtid för produktframtagning. 

Förutsättningarna för samverkan presenteras i en modell där dessa delas in i 

två kategorier: organisationsförutsättningar kopplas till organisationen som 

helhet och projektförutsättningar för produktframtagningsprojekt. 

Organisationsförutsättningarna anses överordnade och representeras av 

ledningsstöd för samverkan, helhetsförståelse för organisationen och 

gemensam vision. Projektförutsättningarna är projektstyrning, 

processtruktur, formell och informell kommunikation, konfliktlösning och 

motivation. Förutsättningarna som kartlagts kan användas som utgångspunkt 

vid arbete med att utveckla samverkansförmågan hos företag. 

Organisationsförutsättningar såväl som projektförutsättningar gäller för ett 

lokalt som globalt perspektiv. Den globala samverkan kräver dock mer 

koordination och styrning då fler parter är involverade på flera geografiska 

platser. Att koordinera och styra arbetet för flera enheter förenklas av att en 

central enhet, Core Plant, tar detta ansvar. 
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Abstract 
New product development requires the cooperation of several departments 

and competences to create competitive products from a holistic perspective. 

This master thesis studies how Swedish companies’ view cross-functional 

cooperation, the competitive advantages with cross-functional cooperation 

and examine the prerequisites to achieve well-functioning cross-functional 

cooperation. Cross-functional cooperation is defined as: 

How well different functions work towards a common goal 

The product development is studied locally, within a Core Plant, and globally 

in a manufacturing network of several plants. The result is based upon 

interviews with 27 respondents at seven large manufacturing companies and 

a review of the scientific literature. 

The result is unanimous, well-functioning cross-functional cooperation is 

important, both in the local and the global perspective. The single most 

important competitive advantage is reduced lead time in product 

development. 

Prerequisites for cooperation are presented in a model and categorised as 

organizational prerequisites and project related prerequisites. The 

organizational prerequisites have the largest impact and are; managerial 

support for cooperation, holistic understanding for the organisation and 

common vision. The project related prerequisites are; project management, 

process structure, formal and informal communication, conflict resolution 

and motivation. The mapped prerequisites can be used as a starting point 

when developing a company’s ability to cooperate cross-functionally. 

The organizational and the project related prerequisites are valid from the 

local as well as the global perspective. Cooperation on a global scale requires 

more coordination and management since more parties are involved at 

different locations. The coordination of several manufacturing units is 

simplified if a central unit, Core Plant, is responsible for the task. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Konkurrenskraften hos svenska industriföretag ligger i förmågan att utveckla 

produkter och tillverka med hög kvalitet. Ofta är produkterna komplexa 

vilket innebär att specialister från olika enheter inom företaget måste 

sammanföras för att färdigställa produkten. Forskning och utveckling 

(härefter benämnt R&D), produktion, inköp och supply chain samt flera 

andra perspektiv står gemensamt för företagets värdeskapande. Det är 

nödvändigt att dessa kan samarbeta, utbyta idéer och lösa problem 

tillsammans. 

För att ta tillvara på de resurser som företaget besitter krävs kunskap om hur 

samverkan mellan funktioner kan byggas upp, bibehållas och utvecklas. 

Genom erhållen kunskap kan arbetssätt och företagskultur utvecklas så att 

hela organisationen arbetar gemensamt mot företagets övergripande mål.  

Ökad globalisering innebär att samverkan blir än mer komplex då företagens 

enheter är del av globala nätverk. Utöver samverkan inom en lokal 

tillverkningsenhet ställer globaliseringen krav på svenska 

tillverkningsenheter att kunna ta del av och sprida kompetens inom nätverket 

för att behålla sin konkurrenskraft. 

Eftersom många svenska tillverkningsenheter idag agerar som 

kunskapsbärare och driver utveckling av nya tekniker har de kommit att bli 

"Core Plants", eller huvudfabriker i globala fabriksnätverk. Rollen som 

huvudfabrik innebär ansvar att utveckla ny kunskap och teknik men även att 

sprida kunskaper och erfarenheter till resten av den globala organisationen.  

Forskningsprojektet COPE, Core Plant Excellence, riktar sig till ett antal 

svenska företag med global närvaro. Projektet studerar hur svenska 

huvudfabriker bör utveckla de förmågor som krävs för att bli 

konkurrenskraftiga och framgångsrika i rollen som huvudfabrik.  

Genom samarbete med COPE, Lunds Universitet och Alfa Laval i Lund 

avser examensarbetet att öka förståelsen för hur företag på bästa sätt 

samverkar vid framtagning av nya produkter, lokalt såväl som globalt. 

1.2. Problemformulering 

Examensarbetet avser att öka förståelsen för tvärfunktionell samverkan i 

svensk industri genom att besvara forskningsfrågorna nedan. Samtliga frågor 
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avser samverkan ur ett lokalt, inom en huvudfabrik, såväl som ett globalt 

perspektiv vid framtagning av nya produkter. 

Forskningsfråga 1:  Hur ser arbetet med tvärfunktionell samverkan ut i 

dagsläget? 

Forskningsfråga 2: Vilka konkurrensfördelar medför tvärfunktionell 

samverkan? 

Forskningsfråga 3: Vilka nödvändiga förutsättningar finns för 

välfungerande tvärfunktionell samverkan? 

Figur 1 presenterar övergripande projektets ramar. R&D har i bilden 

visualiserats inom huvudfabriken vilket i praktiken är inte alltid fallet. 

Placeringen av ansvar för supply chain varierar men har i figuren placerats 

tillsammans med inköp. Övriga tillverkningsenheter kallas subplants och har 

visualiserats med olika färg för att visa på deras olika förmågor, 

förutsättningar och geografiska placering. 

 

1.3. Avgränsningar 

Samverkan studeras endast mellan funktionerna R&D, produktion, inköp 

och supply chain. Vidare studerar examensarbetet tvärfunktionell samverkan 

i projekt kopplat till framtagning och lansering av nya produkter, vilket även 

benämns som New Product Development (NPD).  

Figur 1 Visualisering av tvärfunktionell 

samverkan inom ramarna för examensarbetet. 
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2. Teori 
Avsnittet som följer behandlar arbetets teoretiska utgångspunkt. 

Tvärfunktionell samverkan är ett ämne som har studerats under en längre tid 

och det är därför viktigt att förstå vad tidigare forskning visat för att inte 

upprepa redan funna resultat. Arbetet är baserat på teori från tre modeller: 

 Company Integration 

 Tvärfunktionell integration 

 Core Plant 

2.1. Company Integration 

Begreppet Company Integration beskriver processen av att skapa samarbete 

och förståelse inom ett företag. Syftet är att möjliggöra väl avvägda och 

helhetsorienterade beslut. (Fröberg, Carlsson, & Ståhl, 2016). 

2.1.1. Integration i tre dimensioner 

Tankesättet kopplat till Company Integration innebär att integration kan ske 

i tre dimensioner; tvärfunktionell (mellan avdelningar), horisontell (inom 

avdelningar) och vertikal (mellan hierarkinivåer). Figur 2 nedan utgör en 

visualisering av modellen (Fröberg et al., 2016). 

Figur 2 Company Integration i tre dimensioner (Fröberg et al., 2016) 

 

Kopplat till modellen har fyra huvudsakliga orsaker till att integrationen 

brister hos företag identifierats. 
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 Brist på kommunikation 

 Brist på kunskap 

 ”Jag vet bäst”-illusionen 

 Brist på helhetsförståelse 

2.1.2. Kontinuerligt erfarenhetsutbyte 

Kopplat till konceptet Company Integration finns också en modell för 

spridning av information och erfarenheter inom företaget. Figur 3 nedan 

beskriver modellen. Denna beskriver arbetet med att ta en produkt från idé 

till verklighet och samspelet mellan utveckling och produktion. 

För att skapa väl avvägda helhetsorienterade beslut och nyttja den kunskap 

som organisationen besitter är en kontinuerlig kontakt mellan olika 

företagsfunktioner nödvändig. När en hög grad av integration nås sker 

informationsdelning av exempelvis tillverkningserfarenheter till 

produktutveckling eller av marknadsbehov till produktutveckling. Ett tätt 

samarbete skapar också möjligheter för koordinerade strategier och 

långsiktigt arbete mellan avdelningarna (Ståhl, 2012, p. 7). 

Figur 3 Modell över kontinuerlig interaktion mellan produktutveckling, 

marknad och produktion (Ståhl, 2012, p. 7). 



 

7 

2.2. Tvärfunktionell integration 

Det har sedan länge varit känt att integration mellan olika företagsfunktioner 

är en viktig faktor för att skapa en välfungerande företagsorganisation. Några 

av de första att studera fenomenet var Lawrence och Lorsch vilka 1967 

publicerade en artikel som jämförde prestationsnivån hos företag med 

varierande grad av tvärfunktionell integration (Lawrence & Lorsch, 1967). 

Sedan denna publikation har ämnet undersökts i ett stort antal studier. 

En av de senare studierna inom ämnet (Turkulainen & Ketokivi, 2012) 

beskriver att definitionen av begreppet tvärfunktionell integration sedan det 

först skapades har utvecklats och författarna menar att begreppet nu finns i 

ett antal olika varianter. Vissa forskare beskriver tvärfunktionell integration 

som ett läge: hur samordnade är olika avdelningar eller funktioner inom ett 

företag idag? Andra beskriver tvärfunktionell integration som en process: hur 

skapas ett tätare samarbete mellan avdelningar?  

Eftersom definitionen av begreppet skiljer sig åt varierar även dess 

innebörd och hur det mäts från studie till studie. Det finns även ett antal 

andra snarlika begrepp eller modeller vilka även de beskriver samma 

fenomen. Exempel på dessa är tvärfunktionell koordination, kollaboration 

och kooperation. Den minsta gemensamma nämnaren för de olika 

infallsvinklarna och dess definitioner är att de beskriver (Pinto & Pinto, 

1990): 

Hur väl organisationen arbetar mot ett gemensamt mål 

2.3. Tvärfunktionell samverkan 

Eftersom flertalet olika varianter av tvärfunktionell integration finns 

används hädanefter begreppet tvärfunktionell samverkan. Detta för att 

undvika förvirring och skapa kontinuitet genom rapporten. Uttrycket avser 

beskriva ett nuläge av samverkan inom en organisation. Tvärfunktionell 

samverkan definieras i linje med definitionen som ges av Pinto & Pinto 

ovan. 

Hur väl olika funktioner arbetar mot ett gemensamt mål 

Trots olika definitioner och infallsvinklar inom vetenskapen verkar det råda 

koncensus om att tvärfunktionell samverkan är en viktig konkurrensfaktor. 

Resultatet av välfungerande tvärfunktionell samverkan är till exempel; 

kortad ledtid i utveckling av nya produkter, minskad tillverkningskostnad 

och ökad innovationsförmåga (O’Leary-Kelly & Flores, 2002; Turkulainen 

& Ketokivi, 2012). 
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I sin artikel från 1967 lyfter Lawrence och Lorsch att den ökade 

teknikutvecklingstakten ställer allt högre krav på föränderlighet och 

anpassningsförmåga (Lawrence & Lorsch, 1967). De hävdar även att snabb 

anpassningsförmåga står i kontrast till helhetslösningar och breda 

samarbeten i stora organisationer. Redan då lyftes behovet av att vara 

anpassningsbar samtidigt som nödvändigheten av att arbeta enhetligt och 

tillsammans ansågs vara större än någonsin, något som kan verka minst lika 

relevant idag. 

2.4. Core Plant 

Dagens tillverkningsindustri är ofta organiserad i stora företag med global 

närvaro. Många företag kan ses som nätverk av enheter spridda över olika 

länder och regioner vilket ställer nya krav. Att utveckla konkurrenskraft på 

en global nivå kräver att hänsyn tas till många aspekter. Dessa kan till 

exempel vara, samordning av en komplex organisation, närvaro på många 

olika marknader och varierande förutsättningar för tillverkning inom 

nätverket.  

För att organisera ett nätverk av tillverkningsenheter har Core Plant-koncept 

blivit allt vanligare (Bruch, Granlund, Johansson, & Rösiö, 2016). Konceptet 

bygger på att en tillverkningsenhet tar ledarrollen i nätverket och driver 

utveckling av till exempel produktionssätt samt ansvarar för att sprida ny 

teknik och nya arbetssätt inom nätverket. Core Plant-konceptet finns i ett 

antal variationer med begrepp som, Main Plant (Feldmann, Olhager, Fleet, 

& Shi, 2013), Lead Factory (Ferdows, 1997) och Master Plant (Bengtsson, 

Niss, & Von Haartman, 2010). Begreppet existerar även i andra varianter. 

De olika tillverkningsenheternas roller i relation till varandra är något som 

varit i fokus vid tidigare studier av Core Plants. Vad som krävs för att lyckas 

i rollen som Core Plant är ännu i hög grad outforskat (Bruch et al., 2016). 

Tidigare forskning pekar dock på tre centrala förmågor som är nödvändiga 

för ett Core Plant att lyckas med sitt uppdrag. 

 Nätverksförmåga 

 Förmedling av kunskap till övriga enheter 

 Utveckling av tillverkning 

Det är dock viktigt att ett Core Plant är anpassat efter de behov som finns 

inom dess nätverk. Detta medför att nödvändiga förmågor hos ett Core Plant 

varierar från fall till fall (Bruch et al., 2016). 
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Forskning från Lunds Universitet pekar på tre huvudsakliga 

kompetensområden för Core Plants: utveckling, tillverkning och supply 

chain. Samma studie visar att kompetens inom tillverkning gynnar 

kompetens inom supply chain samt att kompetens inom tillverkning och 

supply chain kombinerat är gynnsamt för kompetensen inom 

utvecklingsområdet. Enheter som besitter samtliga tre kompetenser lyckas 

bättre med produktinföranden, produktkostnad och kvalitet (Feldmann & 

Olhager, 2013).  



 

10 

  



 

11 

3. Design av studie 
Följande avsnitt beskriver vetenskaplig metodik och presenterar de val som 

gjorts av studiens arbetssätt och design. För att lyckas med vetenskapliga 

studier finns sju nyckelpunkter (Hancock & Algozzine, 2011, p. 4). Dessa är 

nödvändiga för att säkerställa att resultatet blir trovärdigt, förnuftigt och 

möjligt att tolka. Punkterna är som följer: 

1. Definiera vad som ska studeras. (Forskningsfrågor) 

2. Bestäm hur ämnet ska studeras. (Utformning av studie) 

3. Välj vem som ska studeras. (Population) 

4. Val av datainsamlingsmetoder. (Datainsamling) 

5. Val av datatolknings- och analysmetod. (Analys och tolkning av 

data) 

6. Hur spridning av resultatet bör ske. (Presentation av fynd) 

7. Hur resultatet ska bekräftas. (Forskningsverifiering) 

3.1. Forskningsfrågor 

När studieämnet har valts bör en litteraturstudie göras för att skapa en djupare 

förståelse. Detta bildar en utgångspunkt och underlättar då relevanta 

forskningsfrågor ska formuleras (Hancock & Algozzine, 2011, p. 29). 

Forskningsfrågorna definierades tidigt under arbetet i nära samarbete mellan 

universitetet, industriföretaget och examensarbetarna för att säkerställa att 

arbetets inriktning blev korrekt. Frågeställningarna har även reviderats 

kontinuerligt under arbetets gång. Se forskningsfrågorna under avsnitt 1.2 

Problemformulering. 

3.2. Utformning av studie 

Utformningen av studien består av ett antal val som påverkar hur arbetet 

kommer att fortgå. Studiens design behöver väljas och underlättar hur 

djupare kunskap ska kunna erhållas (Höst, Regnell, & Runeson, 2006, p. 29). 

Därefter behöver ett beslut fattas om vilken typ av data som ska inhämtas 

och på vilket sätt data ska inhämtas. 
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3.2.1. Studiekaraktär 

Vetenskapliga studier skiljer sig i sin karaktär beroende på vad som ska 

undersökas. De kan kategoriseras som beskrivande, utforskande eller 

förklarande (Hancock & Algozzine, 2011, p. 35). Beskrivande redogör för 

hur något är, utforskande ger insikt om ett outforskat ämne och förklarande 

söker djupgående förklaringar till varför något sker. Examensarbeten 

behandlar ofta konkreta problem varför det kan vara lämpligt att placera dem 

under en egen fjärde kategori, problemlösande (Höst et al., 2006, p. 29).  

Examensarbetet kan betraktas som en förklarande studie med inslag av 

problemlösning då det syftar till att tydliggöra hur tvärfunktionell samverkan 

kan uppnås framgångsrikt samtidigt som det ska fungera som ett underlag 

till företag som önskar utveckla sig i samarbetsfrågor. 

3.2.2. Kvalitativ respektive kvantitativ studie 

Ett stort vägskäl är om undersökningen ska arbeta med kvalitativa eller 

kvantitativa data. Undersökningen är av kvalitativ modell vilket i hög grad 

påverkar studiemetodiken. 

Kvalitativ  

Kvalitativa studier behandlar data som är svåra att direkt mäta, till exempel 

känslor och uppfattningar. I kvalitativa studier görs i regel mer djupgående 

analyser av en mindre population. Ofta används flera olika typer av data 

såsom intervjuer, dokument och observationer. Styrkan med denna studietyp 

är att komplexa problem som innefattar beteenden och människor är möjliga 

att studera. Svagheten är att upptäckterna sällan är generaliserbara och risk 

för minskad objektivitet finns (Hancock & Algozzine, 2011, pp. 8–9). 

Kvantitativ  

En kvantitativ studie behandlar mätbara data. Detta kan till exempel vara 

information från enkätundersökningar eller tester. Kvantitativa 

undersökningar syftar i regel till att undersöka hur specifika variabler kan 

kopplas till ett fenomen och kan på så sätt förklara vilken inverkan 

variablerna har (Hancock & Algozzine, 2011, pp. 8–9). 

Kombination 

En kombination av ovanstående undersökningssätt kan även användas för att 

utnyttja respektive metods styrkor. Då tillämpas flera metoder för insamling 

av data, till exempel först en enkätundersökning och sedan uppföljande 

intervjuer (Hancock & Algozzine, 2011, pp. 71–72; Höst et al., 2006, p. 31). 



 

13 

3.2.3. Studiemetod 

Valet av kvantitativ eller kvalitativ studie är utgångspunkten då studiens 

metodik utformas. Fallstudie och aktionsforskning appliceras i kvalitativa 

studier medan kartläggning och experiment används vid kvantitativa studier 

och förklaras mer ingående nedan. Fallstudier gör djupgående analyser av 

ett mindre urval, aktionsforskning avser att studera och förbättra något 

samtidigt, kartläggning besvarar med hjälp av enkäter eller formulär breda 

frågeställningar och experiment baseras på upprepade texter, i regel tekniska 

(Höst et al., 2006, pp. 30–31). 

Fallstudie 

En fallstudie utgår från ett eller flera särskilda fall som forskningen centreras 

kring. Det är fallet i sig som står i huvudfokus, snarare än variabler eller 

parametrar. Trots att fallet står i centrum för studien kan slutsatser som dras 

analyseras och användas vid bredare generaliseringar. Fördelen med 

fallstudier är att det aktuella fallet kan studeras ingående och en bred 

informationsbas kan behandlas. Detta kan även vara subjektiv information 

som människors känslor, uppfattningar, önskemål och tankar (Yin, 2015, p. 

68). 

Aktionsforskning 

Studien bygger typiskt på att något ska implementeras eller förändras. 

Forskaren deltar aktivt i detta förändrings- eller förbättringsarbete och 

dokumenterar processen. De studier som tillämpar aktionsforskning bygger 

alltså på att forskaren interagerar med deltagare och spelar en aktiv roll som 

påverkar utfallet. Detta tillåter forskaren att utöver observationer även nyttja 

aktiva handlingar med avsikt att exempelvis förbättra, förändra eller utveckla 

(Yin, 2015, p. 68). 

Generellt kvalitativ 

En senare typ av modell för kvalitativ forskning som förespråkas av den 

amerikanska forskaren Robert Yin är att istället för att strikt applicera en 

enskild kvalitativ metod såsom fallstudie, aktionsforskning eller dylikt 

använda en generell kvalitativ metod. Denna tillåts innehålla inslag av flera 

olika metodvarianter. Styrkan hos denna typ av studie är att 

forskningsmetodiken blir mindre dogmatisk och fyrkantig men gör det än 

viktigare för forskaren att noggrant redogöra för sitt tillvägagångssätt (Yin, 

2015, pp. 66–67). 

Studien baseras på en fallstudiemetodik vilken är relativt fri i dess utformning 

varpå det även vore korrekt att kalla metoden för generellt kvalitativ. 
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3.3. Population 

En vetenskaplig studies population kan sägas vara det som ska studeras. Om 

frågeställningen är "Vilka fåglar finns inom ett specifikt geografiskt 

område?" önskar studien då uttala sig generellt om alla fåglar inom området, 

dessa är studiens population. Att faktiskt undersöka samtliga är ett mödosamt 

arbete och troligtvis räcker det att endast undersöka en del av populationen 

för att kunna dra vissa slutsatser. Detta kallas att göra ett urval. En mindre 

del av populationen väljs ut för att beskriva hela populationen. Ett antal olika 

strategier finns för att göra sitt urval (Höst et al., 2006, pp. 31–32): 

 Slumpmässigt, basers helt på slump 

 Stratifierat, skapar en rad kategorier och gör urval utifrån dessa. 

 Fullständigt, hela populationen deltar. 

 Systematiskt, vart n:te objekt väljs ut. 

Studien arbetar med ett stratifierat urval eftersom respondenterna 

kategoriseras och väljs ut utifrån vilken avdelning och företag de arbetar på. 

Genom att använda sig av ett urval från olika delar av organisationen 

inkluderar studien flera perspektiv och får därmed också en större bredd. 

3.4. Datainsamling 

3.4.1. Litteraturstudie 

För att säkerställa att vetenskapliga studier gör nya upptäckter och inte 

upprepar redan tidigare gjorda undersökningar brukar de inledas med en 

litteraturstudie. Detta ger också forskaren möjlighet att bekanta sig med 

ämnesområdet och fungerar som en inspirationskälla vid val av metoder och 

frågeställningar. Dessutom fungerar litteraturstudien även som en 

sammanställning av kunskapsläget idag vilket har ett stort värde i sig  (Höst 

et al., 2006, p. 59). 

3.4.2. Intervjuer 

Vid kvalitativa studier är ofta intervjuer den dominerande 

informationsinsamlingsmetoden. Dessa kan ha olika utformning och kan 

beskrivas som antingen kvalitativa och strukturerade. Den strukturerade 

intervjun baseras på ett tydligt definierat formulär medan den kvalitativa 

intervjun utgår från strukturen av en dialog. Istället för att förbereda strikta 

frågor som respondenten ska svara på ställs istället en rad frågor vilka 
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intervjun som helhet ska besvara. Det är sedan upp till forskaren att på ett 

fritt sätt under intervjun söka svar på dessa (Yin, 2015, pp. 141–142). 

Generellt kan sägas att strukturerade intervjuer använder mer riktade frågor 

och kvalitativa intervjuer, som används i studien, använder sig av bredare 

frågor. 

För att säkerställa att intervjuerna håller sig till ämnet och att inget förbises 

under intervjun är det brukligt att använda en intervjuguide. En intervjuguide 

är en lista på samtalsämnen och/eller frågor för forskaren att söka svar på 

och är inte detsamma som ett frågeformulär med exakta frågor. Allteftersom 

studien fortlöper är det också möjligt att uppdatera och förändra 

intervjuguiden beroende på upptäckter eller efter de specifika intervjuernas 

syften (Yin, 2015, pp. 108–110). 

Studien använder intervjuer som huvudsaklig informationskälla. 

3.4.3. Dokumentstudier 

Kvalitativ forskning använder ofta studier av dokument som ett komplement 

såsom intervjuer och observationer. Till vilken grad denna typ av 

informationskälla nyttjas är beroende på en rad faktorer som tillgänglighet, 

tillförlitlighet och relevans (Hancock & Algozzine, 2011, p. 56).  

En fördel med dokumentstudier är att de, jämfört med intervjuer, kan vara 

mindre beroende av en individs egna idéer och uppfattningar. De kan därför 

fungera som ett komplement för att bekräfta information från andra 

informationskällor. Dokumentens giltighet och tillförlitlighet är en viktig 

faktor och dokumentstudier bör därför genomföras med ett källkritiskt sinne 

(Hancock & Algozzine, 2011, pp. 56–57; Yin, 2015, pp. 155–156). 

Dokumentstudier förekommer i till viss del som ett komplement till data 

insamlad från intervjuer. 

3.5. Analys och tolkning av data 

Tolkning av information och analysmetod skiljer sig åt beroende på huruvida 

studien är kvantitativ eller kvalitativ. Kvantitativa studier använder främst 

statistiska metoder och modeller vilket även förekommer i kvalitativa 

analyser. Eftersom kvalitativa studier ofta har en mängd olika 

informationskällor och data, vilket kräver både tolkning och 

sammanställning för att nyttjas, blir ofta analysmetoderna olika mellan de 

två typerna (Höst et al., 2006, pp. 33–35). Då studien är kvalitativ beskrivs 

denna analysprocess mer ingående. 



 

16 

Vid kvalitativa studier sker i regel ett kontinuerligt arbete för att nå fram till 

slutresultatet. Tankar, synsätt och förslag på samband kan växa fram under 

själva studiens gång vilket också kan påverka hur datainsamlingen fortlöper. 

Exempelvis görs vissa tidiga upptäckter vilka förändrar förutsättningarna för 

studien och den anpassas således därefter. Detta hör till den flexibla naturen 

av kvalitativa studier. Viktigt är då att ständigt återkoppla till 

forskningsfrågorna för att studien ska bibehålla riktning och fokus (Hancock 

& Algozzine, 2011, pp. 62–63). 

När data ska behandlas finns denna ofta tillgänglig i form av 

intervjutranskript. Ett vanligt tillvägagångssätt är då att använda kodord för 

centrala begrepp och teman. Vid genomgång av ett transskript kan delar av 

samtalet kopplas till aktuella kodord. Olika respondenters svar kopplat till 

kodorden grupperas sedan för att skapa överblick och struktur. Analysen blir 

på så sätt systematisk och tillförlitliga slutsatser kan dras (Höst et al., 2006, 

pp. 115–116). I studien har data bearbetats enligt kodning och gruppering. 

3.6. Presentation av fynd 

Förutom själva undersökningsprocessen är spridningen av resultatet från 

undersökningen lika viktig för att studien ska komma till nytta. Detta kan 

göras på ett stort antal olika sätt såsom muntligen eller publikation i 

vetenskaplig tidskrift. Studien kommer att spridas på följande sätt: 

 Vetenskaplig rapport, Lunds Tekniska Högskola 

 Muntlig presentation för högskola, Lunds Tekniska Högskola 

 Företagspresentation, medverkande företag 

3.7. Forskningsverifiering 

3.7.1. Validitet 

En studies validitet eller giltighet avser hur väl den beskriver verkligheten 

(Yin, 2015, p. 88). För att nå en kvalitativ studie som beskriver verkligheten 

väl är det viktigt att, under datainsamling och analys, ha förståelse för vad 

som är relevant och vad som kan bortses från (Hancock & Algozzine, 2011, 

pp. 62–63). 

En vanlig åtgärd för att erhålla en hög validitet är användningen av flera 

informationskällor. I kvantitativ forskning kan olika typer av experiment 

utföras, vilka undersöker fenomenet från olika vinklar. I kvalitativa studier 



 

17 

kan exempelvis intervjuer och observationer komplettera och bekräfta 

varandras giltighet (Höst et al., 2006, p. 42). 

Studien erhåller hög validitet genom att använda data från flera företag, ett 

stort förberedelsearbete och en ständig återkoppling till forskningsfrågorna. 

3.7.2. Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver hur pålitlig den insamlade informationen är. För att nå 

detta vid kvalitativ forskning är en metod att återkoppla med respondenter i 

efterhand för att bekräfta att det som sagts under intervjuer är korrekt. En 

annan viktig faktor både för kvantitativa och kvalitativa studier är att urvalet 

av respondenter är tillförlitliga (Höst et al., 2006, pp. 41–42). 

Examensarbetets reliabilitet hanteras genom att ha medvetenhet kring 

intervjuernas subjektiva natur, återkoppla slutresultatet med 

företagsrepresentanter och hitta lämpliga intervjurespondenter. 
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4. Metod 
Studien genomfördes i två delar, först en studie av existerande litteratur och 

sedan en fallstudie. I litteraturstudien ingick 15 vetenskapliga artiklar inom 

ämnet tvärfunktionell samverkan och en bok. Fallstudien baserades på 

intervjuer med 27 personer hos sju olika företag. De båda delarna bidrog med 

kompletterade information i ämnet. Litteraturstudien skapade en 

utgångspunkt och fallstudien validerade litteraturen och bidrog med ett 

verksamhetsnära perspektiv. I fallstudien samlades dessutom information in 

gällande samverkan på en global nivå. Analysmetoden som användes vid 

både litteraturstudie och fallstudie var i huvudsak kodning och gruppering. 

En stor del av analysen utfördes även via diskussion inom projektgruppen. 

4.1. Genomförande av litteraturstudie 

Litteraturstudiens avsikt var att skapa en uppfattning om vetenskapens syn 

på tvärfunktionell samverkan vid framtagning av nya produkter och ökad 

förståelse för hur samverkan inom ett Core Plant sker. Figur 1 illustrerar 

detta. Litteraturstudiens fokus var att besvara forskningsfråga 2 och 3 (se 

avsnitt 1.2). Dessutom byggdes en kunskapsbas upp inför fallstudien. 

Genom att fokusera på en bredd i litteraturstudien kunde förutom artiklar 

med fokus på tvärfunktionell integration och samarbete även olika 

produktutvecklingsfilosofiers syn på samarbete undersökas i viss mån.  

4.1.1. Urval 

För att litteraturstudiens omfattning skulle bli hanterbar var urvalet av 

artiklar särskilt viktigt. Genom att översiktligt gå igenom ett större antal 

artiklar gjordes ett första urval av lämpliga källor. Utifrån detta genomfördes 

sedan en andra mer ingående granskning av artiklarna för att säkerställa att 

informationen låg inom ramarna för examensarbetet. 

För att hitta artiklar kopplat till ämnet användes sökord såsom; cross-

functional integration, cross-functional cooperation, cross-functional 

collaboration, concurrent engineering och Lean product development. 

Utöver detta följdes även intressanta artiklars referenser upp och studerades. 

Huvudsakliga sökverktyg var Google Scholar och söktjänsten för biblioteken 

vid Lunds universitet, LUBsearch. 

En viktig urvalsfaktor var artikelns tyngd och hur vedertagen den ansågs 

vara. Artiklar som legat till grund för många efterföljande studier och som 

var flitigt citerade prioriterades. 
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4.1.2. Population 

Tabell 1 visar en sammanställning av de artiklar som ingick i studien. 

Tabellen återspeglar den prioriterade bredden i undersökningen. Många av 

artiklarna är väldigt omfattande och flera kombinerade olika typer av data.  

Antalet studier som finns publicerade i ämnet är omfattande. Den utvalda 

populationen anses beskriva de generella forskningsframstegen i frågan utan 

att i allt för hög grad utgå från ett visst perspektiv eller synsätt. Detta för att 

se till forskningen i ämnet i sin helhet snarare än ur en viss filosofis 

perspektiv. Concurrent Engineering (CE) och Lean Product Development 

(LPD) har dock inkluderats i litteraturstudien. Dessa synsätt ansågs vara så 

inflytelserika att de har använts som ett komplement till de mer generella 

analyserna av ämnet. 

Majoriteten av artiklarna har fokuserat på tvärfunktionell samverkan vid 

framtagning av nya produkter. Vissa har haft ett större fokus på samverkan 

mellan enskilda avdelningar, till exempel mellan marknad och R&D 

(Leenders & Wierenga, 2002) och andra har haft ett mer övergripande fokus 

(Emery, 2009). 
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Tabell 1 Sammanställning av artiklar i litteraturstudie. 

Referens Metod Klassificering 

(Fröberg et al., 2016) Fallstudie CI 

(Ståhl, 2012) Bok NPD 

(Emery, 2009) Fallstudie CFI 

(Turkulainen & Ketokivi, 2012) Kvantitativ CFI 

(Lawrence & Lorsch, 1967) Kombination CFI 

(Song, Thieme, & Xie, 1998) Kombination CFI, NPD 

(Song, Montoya-Weiss, & 

Schmidt, 1997) 

Kombination CFC 

(Leenders & Wierenga, 2002) Kvantitativ  CFI, NPD 

(Nakata & Im, 2010) Kvantitativ CFI, NPD 

(Kim & Kang, 2008) Kombination CFC, NPD 

(Pinto & Pinto, 1990) Kvantitativ CFC, NPD 

(Kahn & McDonough III, 1997) Kvantitativ Co-location 

(Olausson & Berggren, 2012) Kvalitativ NPD 

(Griffin & Hauser, 1996) Litteraturstudie Cooperation, 

NPD 

(Liker & Morgan, 2006) Kvalitativ LPD, NPD 

(Koufteros, Vonderembse, & Doll, 

2001) 

Kvantitativ CE, NPD 

4.1.3. Analys 

För att tolka och sammanställa informationen från artiklarna användes en 

kodningsmetodik. Vid läsning av artiklarna skapades kodord som beskrev 

innehållet. Detta gav överblick över de olika artiklarnas innehåll. När 

resultatet sammanställdes användes kodningen som utgångspunkt. Eftersom 

författarna har olika definitioner på använda begrepp gjordes en andra analys 

och omvärdering av kodorden. Den andra analysen formulerade 

litteraturstudiens slutliga resultat. 



 

22 

4.2. Genomförande av fallstudie 

Fallstudien utgör den största informationsbasen och tog mest resurser i 

anspråk. Via intervjuer av företagsrepresentanter samt observationer under 

företagsbesök reviderades resultatet från litteraturstudien. Fallstudien bidrog 

dessutom med information kring det globala perspektivet och gav värdefulla 

insikter om det dagliga arbetet med tvärfunktionell samverkan. 

4.2.1. Urval 

Det första urvalet som gjordes var av vilka företag som skulle studeras. 

Huvudkriterierna för urval av medverkande företag var om de var globalt 

närvarande och om de både utvecklade och tillverkade sina egna produkter. 

Mindre vikt lades vid vilken bransch företagen tillhörde. 

En majoritet av företagen som ombads att delta ingick i forskningsprojektet 

COPE – Core Plant Excellence. Dessutom nyttjades Lunds Universitets 

kontaktnät i tillverkningsindustrin. Ett tiotal företag kontaktades varav sju 

slutligen deltog. För att hålla studiens omfattning hanterbar begränsades 

antalet deltagande företag. En del företag som erbjudit sig att delta blev 

därför inte inkluderade i studien. I det urvalet prioriterades företag vilka 

tidigt erbjudit sig att delta. 

Det andra urvalet gällde valet av intervjurespondenter. Vid kontakt med 

företagen förmedlades önskemål om att träffa personal från R&D, 

produktion, inköp och supply chain. Framförallt efterfrågades respondenter 

med erfarenhet av produktutvecklingsprojekt och/eller med stor 

övergripande förståelse för företaget. Det var således i hög grad upp till det 

tillfrågade företaget att välja ut lämpliga respondenter utefter de förmedlade 

önskemålen.  

4.2.2. Population 

Informationsbasen för fallstudien utgjordes av intervjuer och observationer 

på sju svenska industriföretag, samtliga med global närvaro och 

tillverkningsenheter i flera länder. De medverkande företagen var alla större 

industriföretag med 10,000–90,000 anställda globalt och verkade inom olika 

branscher. Tre av företagen var del av samma koncern men var utpräglat 

olika verksamheter med självständigt bestämmande. 

Antalet medverkande respondenter varierar mellan 1–7 personer från 

respektive företag. I Tabell 2 finns en sammanställning av de medverkande 

respondenterna. De respondenter som är betecknade med NPD i tabellen är 
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dagligen direkt involverade i NPD-projekt och har ansvar i dessa. Övriga 

respondenter är också ofta involverade i dessa projekt men har andra 

arbetsuppgifter utöver detta. Respondenter från tillverkning har 

direktkoppling till tillverkningsprocessen medan respondenter från 

operations har mer övergripande roll. 

Tabell 2 Sammanställning av intervjurespondenter. (S – Strategiskt ansvar, 

G – Globalt ansvar, NPD – Ansvar i NPD-projekt, EPD – Ansvar i EPD –

projekt) 

Företag Position Roll Funktion 

A Inköpare  Inköp 

A Produktionstekniker  Operations 

A Projektledare  NPD Tillverkning 

B Projektledare S, G Tillverkning 

C Projektledare NPD, S Operations 

C Processägare S Operations 

C Produktionstekniker NPD Operations 

C Processutveckling S, G Operations 

C Processutveckling S, G Operations 

D Manager Operations S, G Operations 

D Projektledare  Operations 

D Projektledare EPD, S, G Operations 

D Teknisk Logistik S Operations 

D Logistikutveckling & Supply 

Chain 

 Operations 

D Operations Development S Operations 

E Projektledare tillverkning  Tillverkning 

E Projektledare NPD, G Tillverkning 

E Projektledare NPD, G Tillverkning 

E Projektledare NPD, G Tillverkning 

F Manager R&D S R&D 

G Projektledare  NPD, S, G Project 

Office 

G Projektledare NPD, G Operations 

G Processutveckling S, G Operations 

G Inköpare  S, G Inköp 

G Manager Inköp S, G Inköp 

G Manager R&D NPD, S, G R&D 

G Manager R&D NPD, S R&D 
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4.2.3. Intervjumetodik 

Under studien hölls totalt 22 intervjuer. 17 av dessa hölls med en enskild 

respondent och 5 stycken hölls i grupp vilka varierade mellan 2–3 

respondenter. Totalt intervjuades 27 personer och längden på intervjuerna 

varierade mellan 60 och 90 minuter där samtliga intervjuer hölls på 

respektive respondents företag. Innan intervjun genomfördes skickades en 

intervjudisposition ut till respondenterna vilken beskrev intervjuns syfte.  

Samtliga intervjuer inleddes med en beskrivning av projektet och dess 

samarbetspartners. Därefter uppmanades respondenten att beskriva sin och 

sin avdelnings roll i introducering av nya produkter. Utifrån denna bas 

fortlöpte intervjun baserat på vilka svar som gavs.  

För att säkerställa att rätt information samlades in under intervjuerna 

användes en intervjuguide, se Bilaga A. Denna låg till grund för samtliga 

intervjuer. Dokumentet uppdaterades och utvärderades löpande under 

projektets gång, särskilt under de inledande faserna. Intervjuguiden användes 

som frågor till intervjuarna att söka svar på. Detta innebar att formuleringen 

på frågorna, när de ställdes till respondenterna, tilläts variera. Frågorna blev 

även ibland besvarade utan att de behövde ställas uttryckligen. 

Under intervjuerna fördes kontinuerligt anteckningar och efter respektive 

intervju sammanställdes tankar och kommentarer i intervjumemon. Detta 

gjordes för att säkerställa att all väsentlig information som framkom under 

intervjuerna bevarades. 

4.2.4. Observationer 

Förutom i den formella intervjumiljön gjordes även kontinuerliga 

observationer. Då samtliga intervjuer gjordes under besök på företag fanns 

möjlighet att före och efter intervjuerna skapa sig en uppfattning om 

företaget och dess arbetssätt och kultur. 

I enstaka fall gjordes även observationer under arbetsmöten på deltagande 

företag. Då kunde arbetssätt studeras i praktiken vilket gav ett värdefullt 

komplement till de formella intervjuerna. Informationen från 

observationerna samanställdes i memon efter aktuellt företagsbesök. 
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4.2.5. Analys 

När samtliga intervjuer var genomförda inleddes analysfasen med 

transkribering av samtliga intervjuer. Genom att transkribera intervjuerna 

skapades struktur i det insamlade materialet. Successivt under 

transkriberingen gjordes en första analys av intervjuerna. Intressanta svar 

noterades och tankar och idéer som väcktes antecknades. Denna 

kontinuerliga bearbetning av intervjuerna sammanställdes i memon för 

respektive studerat fall. Materialet diskuterades inom projektgruppen 

kontinuerligt under hela analysen. 

Utgångspunkten för den slutliga analysen av fallstudien var de tre 

forskningsfrågorna. Denna analys nyttjade resultatet av litteraturstudien 

vilket gav struktur och en stabil bas. Strukturen från litteraturstudien låg till 

grund för kodning och gruppering av de svar som respondenterna givit. 

Resultatet från fallstudien jämfördes på så sätt med litteraturstudiens resultat 

vilket innebar att nya slutsatser kunde dras. Utöver genomgång av 

transkriberingsdokument eftersöktes svar på forskningsfrågor i memon, 

anteckningar från intervjuer och diskussioner inom projektgruppen. Grunden 

även i detta arbete var att koda och gruppera information.  
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5. Resultat 
Följande kapitel presenterar de fynd som har gjorts, både i litteraturen och 

under intervjuerna hos företagen. Resultatet presenteras genom att besvara 

projektets forskningsfrågor. 

5.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudien behandlar forskningsfråga 2 och 3. Resultatet ses nedan. 

5.1.1. Forskningsfråga 2; Vilka konkurrensfördelar 

medför tvärfunktionell samverkan? 

Litteraturens syn på konkurrensfördelarna med tvärfunktionellt samarbete är 

spridd. Samtliga artiklar som studerats är positiva till samverkan men 

åsikterna kring effekterna varierar mellan studierna. Detta visar sig främst 

genom att ett stort antal av de kartlagda effekterna var väldigt specifika 

såsom exempelvis ”proaktiv problemlösning” vilket endast nämns i en av de 

studerade artiklarna (Emery, 2009). Många av de olika varianterna på 

effekter av samverkan är även snarlika vilket försvårar tolkningen av dem. 

Ett antal effekter av samverkan ges dock större utrymme än andra. De fem 

största potentialerna med ökad samverkan är förbättringar inom följande 

områden: 

 Ledtid vid utveckling av nya produkter 

 Tillverkningskostnad 

 Innovationsförmåga 

 Förutsägbar kvalitet 

 Utvecklingskostnad 

Respektive parameter redogörs mer ingående nedan.  

5.1.1.1. Ledtid vid utveckling av nya produkter 

Den troligtvis mest vedertagna effekten av tvärfunktionell samverkan vid 

utveckling av nya produkter är kortad ledtid för projekten. Den kortade 

ledtiden medför att produkter kan lanseras mer frekvent och är således starkt 

kopplad till konkurrenskraft, särskilt inom föränderliga branscher. Ledtiden 

reduceras genom att aktiviteter kan utföras parallellt och färre problem 

uppkommer i projektens slutskeden när samverkan fungerar väl. 
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Reducerad ledtid för produktframtagning nämns i en övervägande del av de 

studerade artiklarna. (Koufteros et al., 2001; Liker & Morgan, 2006; 

Olausson & Berggren, 2012; Turkulainen & Ketokivi, 2012). 

5.1.1.2. Tillverkningskostnad 

Litteraturen nämner att en stor del av tillverkningskostnaden bestäms i 

utvecklingsfasen. Sänkt tillverkningskostnad är därför ett av de mest 

intuitiva resultaten då tvärfunktionell samverkan tillämpas. Genom att skapa 

förståelse för vilka tillverkningssystem som är tillgängliga kan produkterna 

anpassas till detta och således kan kostnadssänkningar genomföras  

(Olausson & Berggren, 2012; Turkulainen & Ketokivi, 2012). 

5.1.1.3. Innovationsförmåga 

Innovationsförmåga lyfts särskilt i koppling till samverkan inom en 

projektgrupp. Genom att involvera berörda parter tidigt och skapa samarbete 

inom NPD-projektet kan nya typer av produkter skapas och nå en högre grad 

av innovation  (Koufteros et al., 2001; Nakata & Im, 2010). 

5.1.1.4. Förutsägbar kvalitet 

Med förutsägbar kvalitet avses hur väl kvaliteten på den färdiga produkten 

överensstämmer med den ursprungliga specifikationen. Kvalitetsbegreppet 

används i en relativt bred bemärkelse i litteraturen och kan syfta på 

produktens prestanda rent funktionellt men även hur väl de tillverkade 

produkterna uppnår de fastställda produktspecifikationerna. Genom nära 

samarbete i hela processen och kontinuerliga avstämningar ökar kvalitetens 

förutsägbarhet (Koufteros et al., 2001; Turkulainen & Ketokivi, 2012). 

Tvärfunktionell samverkanseffekt på förutsägbar kvalitet framhålls särskilt 

av Turkulainen & Ketokivi. Detta stöds även i mindre utsträckning av 

Koufteros et al. 

5.1.1.5. Utvecklingskostnad 

Sänkt utvecklingskostnad för nya produkter som en effekt av tvärfunktionell 

samverkan är något som lyfts i flera studier (Griffin & Hauser, 1996; 

Leenders & Wierenga, 2002; Song et al., 1997). I litteraturen används även 

ordet effektivitet för att beskriva minskad resursåtgång vid framtagning av 

nya produkter. Denna effekt är nära kopplad till minskad ledtid i 

utvecklingsprojekt. Kostnaden sänks via snabbare projekt med färre 

omarbetningar.  
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5.1.2. Forskningsfråga 3; Vilka nödvändiga 

förutsättningar finns för tvärfunktionell samverkan?  

Förutsättningar för tvärfunktionell samverkan har studerats av vetenskapen 

flertalet gånger tidigare. Resultatet från olika studier varierar till viss grad. 

Eftersom endast en bråkdel av de publicerade artiklarna inom området 

studeras är inte resultatet direkt generaliserbart men erbjuder ändå en bra 

utgångspunkt för vidare efterforskning i fallstudien. 

Förutsättningarna för tvärfunktionell samverkan vid framtagning av nya 

produkter har delats upp i två kategorier; organisationsförutsättningar och 

projektförutsättningar. Organisationsförutsättningar är strukturella som 

kräver en involvering av högre ledning eller stora delar av organisationen för 

att utvecklas. Projektförutsättningarna kan påverkas inom ett NPD-projekt 

och är mer direkta. 

5.1.2.1. Organisationsförutsättningar  

Organisationsförutsättningarna för tvärfunktionell samverkan är definierade 

som följer och kan ses i Tabell 3. Definitionerna har skapats genom att 

studera hur förutsättningen har beskrivits i artiklarna och har sedan tolkats 

för att skapa en generell definition. 

Tabell 3 Organisationsförutsättningar för samverkan och dess förekomst i 

studerad litteratur. 

Organisationsförutsättningar Referens 

Ledningsstöd för samverkan (Emery, 2009; Kim & Kang, 2008; 

Nakata & Im, 2010; Song et al., 1997) 

Helhetsförståelse för 

organisationen 

(Emery, 2009; Fröberg et al., 2016) 

 

Ledningsstöd för samverkan 

Företagsledningens prioritering av samverkan och dennas förankring i 

organisationen. Vilka resurser som görs tillgängliga för utveckling av 

samverkan. 

Helhetsförståelse för organisationen 

Förmågan att förstå behoven hos organisationen som helhet. Förståelse för 

hur arbetet i den egna funktionen påverkar andra delar av verksamheten. 
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5.1.2.2. Projektförutsättningar 

Projektförutsättningarna har delats in i tre grupper, koordination, 

kommunikation och kollaboration (eng. Coordination, Communication, 

Collaboration) där inspiration har hämtats från ”The 3C Collaboration 

Model” (Fuks, Raposo, Gerosa, Pimental, & Lucena, 2008). Dessa 

förutsättningar utgör grundstenarna för samverkan internt i en NPD-

projektgrupp. 

Nedan följer tre tabeller (Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6) vilka redogör för 

respektive grupp och förutsättningarna kopplade till den. I varje kategori 

ingår två förutsättningar. 

Tabell 4 Koordinationsrelaterade förutsättningar för samverkan samt dess 

förekomst i studerad litteratur. 

Koordination Referens 

Projektstyrning (Kim & Kang, 2008; Liker & Morgan, 2006; 

Nakata & Im, 2010) 

Processtruktur (Emery, 2009; Griffin & Hauser, 1996; Liker & 

Morgan, 2006; Nakata & Im, 2010; Song et al., 

1998; Ståhl, 2012, p. 5) 

 

Projektstyrning 

På vilket sätt projektet leds och styrs. Hur väl resurser och kompetenser 

används och samordnas. Inkluderar hantering av ansvarsfördelning och 

beslutsfattning inom projektet. 

Processtruktur 

Hur arbetet mellan funktioner har formaliserats i en standardiserad process 

och hur denna kontinuerligt utvecklas. I vilka steg respektive funktion deltar 

och vilken förståelse finns för processens utformning i organisationen.  
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Tabell 5 Kommunikationsrelaterade förutsättningar för samverkan samt 

dess förekomst i studerad litteratur. 

Kommunikation Referens 

Formell 

kommunikation 

(Emery, 2009; Olausson & Berggren, 2012; 

Song et al., 1997) 

Informell 

kommunikation 

(Emery, 2009; Griffin & Hauser, 1996; Kim & 

Kang, 2008; Pinto & Pinto, 1990) 

 

Formell kommunikation 

Möjlighet att dela och hämta information nödvändig för arbetets fortgång 

samt hur effektivt formell informationsspridning sker under projektet. 

Informell kommunikation 

Kommunikation utanför de formella kommunikationssätten i projektet. 

Kontakter med andra funktioner som sker spontant och oplanerat. 

Tabell 6 Kollaborationsrelaterade förutsättningar för samverkan samt dess 

förekomst i studerad litteratur. 

Kollaboration Referens 

Konfliktlösning (Emery, 2009; Lawrence & Lorsch, 1967) 

Motivation (Emery, 2009; Griffin & Hauser, 1996; Leenders 

& Wierenga, 2002; Pinto & Pinto, 1990) 

 

Konfliktlösning 

Hur meningsskiljaktigheter hanteras när olika funktioners intressen 

kolliderar. Olika funktioners möjlighet att påverka beslut och vilken enighet 

som finns vid beslut. 

Motivation 

Vilken vilja som finns för att arbeta funktionsöverskridande och till vilken 

grad medarbetare uppmuntras till detta. 
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5.2. Fallstudie 

Nedanstående avsnitt presenterar resultatet från fallstudien genom att 

besvara de tre forskningsfrågorna. 

5.2.1. Forskningsfråga 1:  Hur ser arbetet med 

tvärfunktionell samverkan ut i dagsläget? 

5.2.1.1. Inställning till samverkan 

Den generella bilden är att det i svensk industri råder konsensus att 

samverkan är viktigt, både mellan olika funktioner inom en huvudfabrik och 

mellan andra tillverkningsenheter.  

En respondent uttryckte vikten av samverkan i NPD-projekt på följande sätt:  

”Finns det resurser och de jobbar bra ihop, då händer det saker.” 

Vid en annan intervju poängterades att samarbete kommer att vara en allt 

viktigare faktor vid framtagning av framtidens produkter: 

”Samarbete kommer att vara A och O.” 

Dessa två exempel representerar den inställning som funnits vid samtliga 

intervjuer. Trots skillnader i verksamhet och organisation mellan tillfrågade 

företag håller alla med om att samverkan vid framtagning av nya produkter 

skapar konkurrenskraft. 

5.2.1.2. Utveckling av tvärfunktionell samverkan 

Något som framkommit vid många intervjuer är att samarbetet hos 

majoriteten av alla företag successivt blivit bättre de senaste fem till tio åren. 

Detta är troligtvis kopplat till arbetet som skett för att reducera ledtiden i 

NPD-projekt. Via detta arbete har projekten fått mer struktur, mer arbete 

utförs parallellt och för att undvika att sena korrigeringar har fler perspektiv 

involverats tidigare i projekten. Det har även framkommit att förbättringar i 

samverkansfrågor går att åstadkomma relativt snabbt förutsatt att rätt insatser 

görs. 

De företag som verkar inom mer konkurrensutsatta branscher tycks ha 

kommit längre med tvärfunktionell samverkan. Något som kan tyckas 

kontraintuitivt då dessa troligtvis har mindre resurser och tid att avvara till 

utveckling av tvärfunktionell samverkan. En trolig förklaring är att de sett 

frågan som prioriterad och insett vikten av samverkan varför de valt att satsa 

resurser på frågan. Dessa företag verkar se sina arbetssätt som en högt 
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prioriterad konkurrensfaktor. Företag med lägre grad av samverkan verkar i 

högre grad fokusera på enbart tekniska eller direkt produktrelaterade frågor 

för ökad konkurrenskraft. 

5.2.1.3. Struktur för och deltagande i NPD - process 

Samtliga studerade företag har en väldefinierad process för NPD-projekt. I 

denna finns projektets olika faser beskrivna, vilka aktiviteter som ska utföras 

när och vilka funktioner som ska engageras när. Skillnader finns dock mellan 

företagen i hur välutvecklad processen är och hur stor förståelsen för den är 

hos de anställda generellt. Eftersom samtliga företag verkar i olika branscher 

skiljer sig aktiviteterna i NPD-processen åt. 

I regel identifieras och engageras en bredd av funktioner och kompetenser 

tidigt i NPD-projekt. Trots detta uttrycker flertalet att vissa perspektiv, oftast 

inköp och tillverkning, bör delta mer i de tidiga faserna av 

utvecklingsprocessen. Genom ökat deltagande blir möjligheterna att kunna 

påverka produkten större eftersom de största besluten gällande produktens 

utformning tas tidigt i utvecklingsprocessen. Att engagera en bredd av 

företagsfunktioner tidigt är viktigt för samverkan. Minst lika viktigt är hur 

och till vilken grad varje aktuell funktion deltar. En respondent uttrycker det: 

”Desto mer du gör här [i början], desto mer tur har du här [i slutet].” 

Eftersom R&D-funktionen i regel är mycket involverade i de inledande 

faserna och även på övergripande nivå är deras möjligheter att påverka 

produkten tillfredsställande. Däremot har respondenter från flertalet företag 

lyft att supply chain- och inköpsperspektiven behövs tidigare i projekten 

även om det har förbättrats de senaste åren. 

Hur mycket produktionen kan påverka varierar mellan de olika företagen. På 

Företag G uttrycker personal inom produktion att de kan påverka tillräckligt 

mycket i projekten medan respondenter hos andra företag påpekar att mer 

inflytande hade varit positivt för att öka tillverkningsbarheten. 

Att under eller efter avslutat projekt hålla erfarenhetsseminarium eller 

liknande, i syfte att utveckla nya arbetssätt och lärdomar till nästkommande 

projekt, är något som inte tillämpas i tillräckligt hög grad. Denna typ av 

aktiviteter finns ofta med i den formella processen men verkar prioriteras lågt 

och blir därför lidande. Den vanligaste orsaken är brist på resurser och tid i 

projekten. En respondent uttrycker det: 

”Man blir oftast infångad till nästa… Det är rätt späckat.” 
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Vid en annan intervju lyftes att även om förbättringsgenomgångar hölls vid 

avslutade projekt återkom samma problem utan att åtgärdsplaner togs fram. 

Ibland ges dock en annan bild. Då verkar arbetet med att ta tillvara på 

erfarenheter från tidigare projekt naturligt och strukturerat. En stor skillnad 

är att när aktiviteten fungerar som bäst genomförs vid projektets uppstart 

snarare än avslut. 

5.2.1.4. Arbetssätt i NPD-projekt 

Förutom en välutvecklad NPD-process så skiljer sig även arbetssättet i 

processen. Ett exempel är kommunikationen inom projekten. Oftast ses 

projektledningen i sin helhet en gång i veckan för en lägesrapport och 

uppdateringar om nya händelser samt vad som planeras framöver medan 

styrmöten hålls på månadsbasis. För att ytterligare effektivisera 

kommunikationen används ibland kommunikationsplaner, vilket poängteras 

av Företag C. Detta möjliggör att rätt information kan förmedlas snabbt till 

involverade personer. Särskilt till de som inte arbetar dagligen i projektet 

men ändå behöver tillgång till viss nödvändig information. Mängden resurser 

som behövs för att hitta information och mängden onödig tid i möten kan på 

så sätt minska. 

Ett par av de studerade företagen understryker vikten av att ta fram 

faktabaserade beslutsunderlag. När projektet står inför ett val tas business 

case fram för respektive alternativ. Genom att skapa faktabaserade underlag 

undviks långdragna diskussioner. Istället för att diskutera utifrån intuition 

eller magkänsla används konkreta data som går att bemöta. En av de 

intervjuade lyfter särskilt fram att deras arbete med Lean är centralt för detta: 

”Jag tycker att det [samverkan] fungerar fantastiskt bra, vi har god hjälp 

av Lean… 

… Just det här att gå från magkänsla till fakta.” 

Flera lyfter särskilt vikten av att presentera tydliga och väl genomarbetade 

beslutsunderlag för projektets styrgrupp.  

”Det är ganska sällan det blir någon konflikt om det, vad jag vet. Så här 

blir det om vi kör det alternativet och oftast brukar det vara ganska givet 

att man går på det.” 

En annan fråga kopplad till kommunikation handlar om att använda ett 

gemensamt språk. Genom att använda samma modeller och processer inom 

hela företaget oavsett avdelning underlättas förståelsen mellan dessa. Att ha 

en organisation som endast arbetar med utveckling av standardisering är en 
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viktig faktor för att lyckas ha en gemensam grund för hela företaget. Även 

om standardisering av arbetssättet i sig inte alltid leder till effektivare arbete 

så är det en förutsättning för utvärdering och förståelse för hur arbete sker i 

andra delar av verksamheten. Utan standardisering blir tiden att sätta sig in i 

vad varje avdelning eller tillverkningsenhet kallar en och samma aktivitet 

omfattande. 

Ett annat intressant exempel på arbetssätt är Företag F vilka på ett smart sätt 

involverar olika typer av personal i olika stadier av NPD-projekt. De mest 

erfarna medarbetarna deltar i regel tidigt i projekten för att skapa struktur och 

projektspecifikationer. När projekten sedan ska genomföras lämnas de över 

till yngre personal som då har fått bästa möjliga förutsättningar för att driva 

projekten. Detta frigör även den mer erfarna personalstyrkan som kan gå 

vidare och starta upp nästa projekt. Istället för att då själva driva projekten 

kan de erbjuda sitt stöd till de yngre. Förutom att nyttja den erfarna 

personalen på ett bra sätt lär sig även den yngre personalen mycket i 

processen. 

5.2.1.5. Globalt perspektiv 

Det globala perspektivet skiljer sig åt mellan företagen men har funnits 

naturligt hos nästan samtliga intervjuade. Medvetenheten om företagets 

globala närvaro är generellt hög och närvarande i det vardagliga arbetet.  

Generellt kan sägas att produktframtagning på global nivå är en extremt 

komplex process. Flera av de involverade funktionerna finns i sin tur 

representerade i varje separat enhet i det globala nätverket. Det räcker således 

inte att ta hänsyn till en inköpsavdelning. Sett ur det globala perspektivet kan 

det finnas ett tiotal inköpsavdelningar varav vissa påverkas av aktuellt NPD-

projekt och andra inte. Sedan tillkommer även funktioner inom tillverkning 

och R&D vilka även de finns representerade på flera enheter i nätverket. 

Även andra funktioner såsom marknad, service och finans ska medverka 

vilket gör det hela än mer komplext, även om dessa inte studerats inom 

ramarna för projektet. 

För att angripa problemet har flera av de tillfrågade företagen utsett Core 

Plants (benämningen varierar) vilka representerar och samordnar det globala 

perspektivet. Ett företag har ett annat angreppssätt, de utgår från produkten 

och låter den tillverkningsenhet som tillverkar störst volym av aktuell 

produkt agera som Core Plant för denna. Ett tredje sätt är att låta den globala 

organisationen hantera det globala perspektivet utan att ge någon enskild 

tillverkningsenhet det officiella mandatet att agera som Core Plant. 
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Generellt uppger de företag vilka använder Core Plant-modellen, antingen 

enligt den första eller andra principen, att den globala samverkan fungerar 

bättre sedan införandet. Till stor del verkar detta bero på att ett Core Plant 

skapar tydlighet och samordnar nätverket vilket effektiviserar arbetet. 

Lansering av nya produkter globalt underlättas då om en tillverkningsenhet 

är ansvarig och har mandatet att styra och samordna det globala nätverkets 

behov och önskemål. Utifrån denna samordning kan en helhetsbild skapas 

av det globala nätverkets behov och det är det lättare att säkerställa att den 

nya produkten passar in i hela nätverkets tillverkningssystem.  

Att skapa samordning och struktur i hela nätverket kräver betydande insatser 

och resurser. Därför är det officiella mandatet att agera som Core Plant 

viktigt. Dessutom kan intressekonflikter mellan olika enheter lösas snabbare 

då gemensamma riktlinjer globalt tillämpas i högre grad.  

De största svårigheterna att samverka i de globala nätverken tycks uppstå vid 

nyförvärv av externa verksamheter. En befintlig verksamhet med sina egna 

arbetssätt och produkter är en utmaning att hantera och passa in i befintligt 

nätverk. Konkurrens kan uppstå mellan enheter och missförstånd är vanliga. 

Vid jämförelse av företagen verkar de med högst grad av centrala direktiv 

och med ett tydligare Core Plant lyckas bättre. Det uppges att den ökade 

komplexiteten som globaliseringen innebär har drivit utvecklingen mot mer 

standardisering av både produkter och arbetssätt. 

Genom att ge en fabrik huvudansvaret, och resurser, för samordning kan 

denna även verka som ett nav för olika kompetensnätverk. Forum kan skapas 

som samordnas av huvudfabriken och där exempelvis kvalitetsavdelningen 

för varje enhet finns representerad. Där kan arbetssätt och problem diskuteras 

och erfarenheter spridas mellan olika enheter för att på så sätt dra nytta av 

erfarenheter och kompetenser. 
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5.2.2. Forskningsfråga 2; Vilka konkurrensfördelar 

medför tvärfunktionell samverkan? 

Som tidigare nämnts anser intervjurespondenterna att samverkan är ett 

viktigt område för företagens konkurrenskraft. Många anser också att det är 

något de bör bli bättre på. Ett exempel är hur en av respondenterna anser att 

samverkan har fungerat på de arbetsplatser personen har arbetat på. 

”Det är det som har funkat sämst på alla företag.” 

Det råder alltså stor enighet om att frågan behöver mer fokus. Då 

respondenterna ombeds att svara på vad mer samverkan mellan funktioner 

hade inneburit blir svaren spretiga. Det har troligtvis att göra med frågans 

mjuka natur men trots detta har en helhetsbild successivt växt fram. Då 

arbetet med litteraturstudien resulterade i ett antal konkurrensfördelar med 

tvärfunktionell samverkan har dessa använts som utgångspunkt för analysen 

av respondenternas svar.  

5.2.2.1. Validering av litteraturstudie 

Intervjuerna under fallstudien har bekräftat fynden från litteraturstudien och 

bidragit med ny information. Detta har resulterat i att ytterligare en punkt, 

riskhantering, har lagts till i listan över konkurrensfördelar och den 

reviderade listan ses nedan. Punkterna förklaras mer ingående i avsnittet som 

följer. Många av punkterna är nära korrelerade och synergieffekter finns 

troligtvis mellan flera av dem. 

 Ledtid vid utveckling av nya produkter 

 Tillverkningskostnad 

 Innovationsförmåga 

 Förutsägbar kvalitet 

 Utvecklingskostnad 

 Riskhantering 

5.2.2.2. Ledtid vid utveckling av nya produkter 

Precis som i litteraturstudien visar resultatet från fallstudien på att kortare 

ledtid anses vara den största vinsten med tvärfunktionell samverkan i NPD-

projekt. Företagen framhåller att tiden att ta en ny produkt till marknaden är 

otroligt viktig. Två respondenter påpekar: 
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”Om vi kan leverera vårt projekt i tid så är vi kanske först på marknaden 

och kan då få marknadsandelar.” 

”Om vi har betydligt kortare ledtider än våra konkurrenter så tror jag att 

vi skulle kunna ta marknadsandelar.” 

Det verkar som att ledtidens betydelse för konkurrenskraften är 

huvudanledningen till att företagen har satsat på samverkan i sina 

utvecklingsprojekt. Parallella aktiviteter och problemlösning tidigt anses 

som vedertagna fördelar när utbytet mellan de olika medlemmarna i 

projekten fungerar bra. Företag A poängterar vikten av att inte ha 

skygglappar utan via samverkan se hela bilden av problemet de står inför. 

Ett vanligt problem är att oförutsett arbete sker sent i projekten. Det är 

förödande då det kostar både tid och pengar. Ett kontinuerligt utbyte av 

information under projektets gång säkerställer att uppgifter förbises och gör 

det möjligt att vara förutseende för vad som komma skall. När något 

oförutsett sker innebär en välfungerande samverkan att beslut gemensamt 

kan fattas snabbt och i enighet. Dessutom kan uppgifter som riskerar att falla 

mellan stolarna upptäckas och hanteras i tid, vilket en respondent förklarar. 

” Det är mitt ansvar och det är ditt ansvar men vi har ett gemensamt 

ansvar. Så att det som i vanliga fall skulle hamna här emellan, genom att 

man har ett tätt samarbete så hjälps man åt med det som inte riktigt är 

tydligt.” 

5.2.2.3. Tillverkningskostnad 

En stor del av de intervjuade, särskilt från produktion och inköp, anser att de 

absolut största delarna av en produkts tillverkningskostnad fastställs väldigt 

tidigt i NPD-projekten. Detta är en stor anledning till att representanter från 

de ovan nämnda avdelningarna vill involveras ännu tidigare i NPD-

projekten. Beslut som kan tyckas av mindre betydelse i de inledande faserna 

av ett NPD-projekt, som exempelvis val mellan två snarlika material, kan 

påverka tillverkningskostnaden mycket. 

Det globala perspektivet blir särskilt relevant när det kommer till 

tillverkningskostnader. Eftersom förutsättningarna skiljer sig mellan olika 

enheter är det troligt att tillverkningskostnaden hos respektive enhet kommer 

att variera. Att utse ett Core Plant verkar underlätta detta arbete eftersom 

kontakten med övriga enheter samlas och administreras centralt. Supply 

chain- och inköpsperspektiven lyfts fram som centrala sett till den globala 

tillverkningskostnaden och nämns därför som särskilt viktiga 

utvecklingsområden av flera respondenter. 
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5.2.2.4. Innovationsförmåga 

En övervägande del av respondenterna framhåller att det i framtiden kommer 

att vara allt viktigare med flexibilitet: 

”Krav från omvärlden är ju att öka flexibilitet.” 

”Våra kunder har viss inblick i våra system och ser hur belagda vi är och 

kan lägga mer flexibla order.” 

”Vi kommer nog tillverka betydligt lägre omgångsstorlekar.” 

Detta leder till att nya lösningar som inte existerar idag måste tas fram och 

implementeras för att i framtiden bli mer flexibel. Genom att använda 

kunskap från alla delar av organisationen och sammanföra denna kunskap i 

NPD-projekten kan innovativ teknik utvecklas. 

Genom att uppmärksamma flera avdelningars perspektiv kan nya och 

innovativa produktidéer tas fram. Dessutom underlättas möjligheterna att 

förverkliga innovativa produkter om hela organisationen är samlad och är 

delaktig i utvecklingen. Har alla funktioner samma långsiktiga mål om var 

företaget ska befinna sig i framtiden kan teknologin för att lyckas med detta 

utvecklas parallellt. Nya möjligheter för framtiden kan på så sätt öppnas upp. 

5.2.2.5. Förutsägbar kvalitet 

För att försäkra att produkten blir som beställaren tänkt och matchar den 

ursprungliga specifikationen är ständiga avstämningar mot denna något som 

nämns i flera intervjuer. Risken finns naturligtvis att projektet börjar avvika 

från den ursprungliga planen om detta inte görs. Alla avdelningar som är med 

i projektet måste vara delaktiga i detta arbete för att säkerställa att produkten 

uppnår utlovad kvalitet. En välfungerande samverkan mellan avdelningarna 

underlättar att ingenting förbises. 

Ett exempel på hur problemet hanterats är på Företag B där en tydlig 

eskaleringsprocess finns vid de inledande serieproduktionstesterna. Skulle 

något allvarligt fel upptäckas på produkten kan tillverkningen stoppas inom 

minuter via avstämning med berörda ansvariga. Fel kan på så sätt upptäckas 

och hanteras tidigt vilket därmed säkrar kvaliteten på produkten. 

5.2.2.6. Utvecklingskostnad 

Eftersom NPD-projekten går snabbare när den tvärfunktionella samverkan 

fungerar bra anser flertalet respondenter att även kostnaden för projekten 

sjunker. En tillfrågad svarar följande på frågan om vad samverkan leder till: 
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”Projektet går ju igenom väldigt smidigt och du håller tidsplanerna och 

[det] kostar mindre.” 

Huvudanledningen till sänkta kostnader är att aktiviteter behöver revideras i 

mindre utsträckning. När projektet samverkar skapas lösningar proaktivt och 

problem undviks. Företag C berättar att det krävs mindre resurser i projekt 

med lyckad samverkan. De anser att tiden som personal behöver lägga ned i 

projekten minskar som en följd av att de tar ett gemensamt ansvar för 

produktens slutliga resultat. Denna tid kan läggas på andra saker, som 

exemplet nedan förtydligar. 

”Nu ska jag inte säga att det är helt konfliktfritt för det är det inte men du 

kan slippa en del av konflikterna som drar energi och så lägger du det på 

resultatet istället” 

Viktigt att påpeka är att det kostar att åstadkomma en välfungerande 

samverkan då resurser måste avsättas. De positiva effekterna av samverkan 

uppväger dock kostnaderna. 

5.2.2.7. Riskhantering 

På grund av komplexiteten i NPD-projekt är det många olika aktiviteter som 

ska gå i lås, i rätt tid. Detta gör det omöjligt för projektets ledning att förutse 

alla potentiella problem som kan uppkomma. Som en respondent uttrycker 

det: 

”Det är jättesvårt för alla att tänka i alla dimensioner.” 

Att dessutom göra en riskanalys av potentiella problem och bedöma 

omfattningen av konsekvenserna kräver att respektive expertkompetens 

involveras. Ett misslyckande innebär att aktiviteter behöver omarbetas med 

förseningar som följd. Risken finns dock att än mer förödande konsekvenser 

än förseningar kan uppkomma. Exempelvis kan produkten visa sig dyrare att 

tillverka än väntat eller helt omöjlig att färdigställa. 

Genom tvärfunktionell samverkan kan risker förutses och hanteras på ett 

medvetet sätt. Rent konkret kan arbete med dessa frågor till exempel 

innebära att det bättre definieras vad som är önskemål och krav från 

respektive funktion. Är detta tydligt utvärderat minskar risken för att något 

stort problem har förbisetts och som måste åtgärdas sent i projekten. Under 

intervjuerna berättar respondenter om situationer där otillräckliga 

riskanalyser, till följd av dåligt fungerande samverkan, har hotat hela 

projektets framgång. 
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5.2.3. Forskningsfråga 3; Vilka nödvändiga 

förutsättningar finns för tvärfunktionell samverkan? 

Många av respondenterna berättar om hur tvärfunktionell samverkan har 

utvecklats de senaste åren. Mycket tack vare att förståelsen för dess betydelse 

har ökat och för att resurser har avsatts till utvecklingsarbete. Trots detta 

uttrycks vikten av att fortsätta utvecklingen för att bli än mer 

konkurrenskraftiga. Avsnittet behandlar vilka förutsättningar som är 

nödvändiga för att erhålla en välfungerande samverkan.  

5.2.3.1. Validering av litteraturstudie 

Litteraturstudien resulterade i ett antal förutsättningar nödvändiga för 

välfungerande tvärfunktionell samverkan. Efter utförd fallstudie valideras 

förutsättningarna identifierade i litteraturstudien men med ett tillägg. En 

organisationsförutsättning har tillkommit, nämligen gemensam vision. 

Gemensam vision definieras som: 

Tydligheten hos organisationens övergripande målsättning och hur väl denna 

har brutits ned och konkretiserats för respektive funktion och dess 

medarbetare. 

Förutsättningarna för samverkan presenteras vidare i kapitlet och följer 

kategorierna från litteraturstudien; organisationsförutsättningar och 

projektförutsättningar. Totalt har nio nödvändiga förutsättningar identifierats 

vilka presenteras i modellen för samverkan nedan. 

 

Figur 4 Modell för samverkan 
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5.2.3.2. Organisationsförutsättningar 

Ledningsstöd för samverkan 

För att skapa samverkan mellan olika funktioner i NPD-projekt krävs att 

frågan prioriteras. Det märktes hos Företag D att frågan prioriterades högt av 

ledningen. Samarbete var en av företagets uttalade hörnstenar för deras 

långsiktiga framgång och respondenterna visade medvetenhet kring hur 

samarbetet skulle fortsätta att utvecklas. På så sätt skapades motivation för 

att jobba vidare med frågan. Även hos Företag C fanns tydlig prioritering av 

samverkan. Strategierna på avdelningsnivå tar till exempel upp att 

relationerna med särskilda nyckelfunktioner ska utvecklas. Det är tydligt att 

båda dessa företag är samkörda i sina utvecklingsprojekt och de anser 

generellt att utbytet mellan funktioner fungerar väl. 

Att ha tydliga direktiv för att och hur samspelet med andra delar av 

organisationen ska utvecklas är centralt för arbetet mot det gemensamma 

målet. Det är därför viktigt att ledningen tydligt uttalar dessa direktiv för att 

det ska genomsyra hela företagets arbetssätt. Dessutom är det av stor vikt att 

detta arbete resurssätts då samverkan inte sker spontant utan kräver att 

insatser görs. 

Att samordna det globala nätverket kräver en än mer betydande arbetsinsats 

vilket är omöjligt utan nödvändiga resurser.  En officiellt uttalad huvudfabrik 

innebär att en enhet tar ansvar för frågan. Utan ledningsbeslut kan inte en 

enskild enhet ta samordningsansvaret då mandatet saknas för att hantera 

nätverket. Om inte resurser från ledningshåll avsätts specifikt för detta 

kommer den globala samordningen försvåras. 

Företagsledningen spelar även en central roll för att undvika att konkurrens 

uppstår inom nätverket. Intern konkurrens är givetvis negativt för den 

globala samverkan. Företag D påtalar att ett öppet klimat måste skapas 

mellan de olika enheterna för att lösningar ska spridas i nätverket. Det sker 

om incitament finns för att hjälpas åt, såsom gemensamma målbilder. Vilket 

i sin tur skapar drivkraft att arbeta tillsammans för att uppnå målen. 

Helhetsförståelse för organisationen 

Företagen som har studerats är stora organisationer med många anställda. 

Det innebär att det är svårt att ha förståelse för alla delar av organisationen. 

Det är dock viktigt att ha kunskap om de företagsdelar som egna arbetet 

påverkar för att kunna samverka med dem. 

För funktionerna inom NPD-projekt varierar förståelsen för varandras behov. 

Generellt sett uttrycker företagen att konstruktion och tillverkning har en god 
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förståelse för varandra men lyfter ändå att en ännu djupare förståelse många 

gånger hade varit önskvärt. Tydligt är dock att förståelsen för supply chain 

och inköp ofta är låg. Det har även lyfts fram av respondenter att anställda 

inom supply chain har för låg teknisk förståelse om konstruktion och 

tillverkning för att kunna bidra på ett fullgott sätt i NPD-projekten. 

Att bli insatt i andra avdelningars arbete tar tid men förståelsen behöver inte 

finnas på detaljnivå. Det viktiga är att tillräckligt stor förståelse finns för att 

veta när expertkompetens från en annan avdelning ska kopplas in. Att 

enskilda avdelningar förbises i NPD-projekt verkar i hög grad bero på att 

kunskap om när de ska kontaktas saknas. Detta leder lätt till suboptimeringar 

då involverade avdelningar hittar bästa möjliga lösningen utifrån deras 

perspektiv utan vetskap att deras lösning även påverkar andra delar av 

organisationen. Många risker i NPD-projekt kan även avstyras relativt enkelt 

genom ökad dialog och förståelse för resten av verksamheten. 

Att skapa förståelse mellan enheter i ett globalt tillverkningsnätverk är 

komplext. Genom en huvudfabrik eller strukturerade globala forum för 

kontinuerlig dialog inom nätverket skapas dock bättre förutsättningar för att 

nå högre förståelse. Hög förståelse för hela nätverket och dess enheter lägger 

grunden för väl avvägda helhetslösningar globalt. 

Gemensam vision 

För att uppnå samverkan mellan olika företagsfunktioner är företagets 

övergripande vision av stor vikt. Utan övergripande riktning är risken stor att 

de olika funktionerna drar för mycket åt olika håll och missar det 

gemensamma målet. Alla studerade företag har en övergripande 

framtidsvision. Den stora skillnaden är hur väl denna har brutits ner och om 

den finns närvarande i det dagliga arbetet. Om en prioritering ska göras eller 

ett större beslut tas ska dessa enkelt kunna stämmas av mot den övergripande 

målbilden. Det alternativ som på bäst sätt ligger i linje med målbilden ska då 

väljas. Detta kan verka uppenbart men kräver mycket arbete för att fungera 

väl i praktiken. 

För ett NPD-projekt blir den initiala specifikationen av projektet viktig. Den 

kan ses som en nedbrytning av företagets övergripande målbild. Under flera 

intervjuer har specifikationen påtalats som en av de mest kritiska punkterna 

för ett NPD-projekt. Flera respondenter påtalar vikten av att definiera 

avgränsningar i specifikationen. Desto fler extra funktioner som önskas till 

produkten desto mindre resurser kan avvaras till den ursprungliga 

produktfunktionen. Det är därför viktigt att hela NPD-projektet gemensamt 
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har klart för sig vilka nyckelfunktionerna eller kraven är för just denna 

produkt och vilka som är mindre viktiga. 

De besökta företagen med en välformulerad vision som är nedbruten i hela 

verksamheten har generellt större samsyn. Flertalet personer från olika 

funktioner uttalar sig oberoende av varandra väldigt likt angående den 

övergripande visionen, hur den ska nås och vad som är viktigt för företaget.  

En vision som hela företaget kan förhålla sig till blir ännu viktigare i det 

globala perspektivet. Detta eftersom antalet involverade parter ökar och 

exempelvis kulturella skillnader eller varierande tolkning av direktiv kan 

leda till att verksamheten skiljer sig mycket åt mellan respektive 

tillverkningsenhet. 

5.2.3.3. Projektförutsättningar 

Koordination 

Processtruktur 

Strukturen hos NPD-projektet påverkar förmågan att samverka då den ger 

förutsägbarhet för alla involverade parter för vad som ska göras och vid 

vilken tidpunkt. Då många parter är involverade blir projekten komplicerade 

och vad som förväntas av de olika parterna behöver därför struktureras. En 

tydlig och intuitiv projektstruktur på generell nivå, visualiserad på ett 

välutformat sätt, gör det möjligt att få en överblick över vad de olika faserna 

infattar. Exempelvis när kritiska beslut tas och när respektive funktion bör 

vara involverad. Tydligheten förenklar inte bara för projektmedlemmarna 

utan även för de parter som inte är direkt involverade i projektet men som 

ändå spelar en roll för projektets framgång. 

För att få effektivitet i projekten är strukturen i början av projekten särskilt 

viktig eftersom resten av projektet då planeras. Om något förbises i den här 

fasen kan det innebära problem i de senare delarna som kostar mycket att 

rätta till. Detta medför att ett strukturerat sätt i de tidiga faserna som 

säkerställer att inget faller mellan stolarna är av största vikt. Diskussioner där 

rutinerad personal från flertalet funktioner går igenom kritiska moment för 

projektet är ett vanligt sätt att undvika att inga delar glöms bort. Utifrån 

resultatet från dessa samtal kan resurser tillsättas för de olika faserna. 

Allteftersom kontinuerlig erfarenhetsuppbyggnad sker kopplat till processen 

är det viktigt att dessa erfarenheter tas om hand. Processtrukturen måste 

därför vara levande och hållas uppdaterad för att använda erfarenheter från 

tidigare projekt. Utvärderingar vid projektens slut är något som fler företag 
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uttrycker inte prioriteras nog högt vilket leder till att förbättringarna av 

samverkan inte blir så stora som de kunnat bli. 

En tydlig struktur är ett krav för koordineringen av global 

produktintroduktion. Om alla arbetar på samma sätt och har en förståelse för 

tillvägagångssättet kan missförstånd på grund av språkliga, kulturella eller 

andra orsaker undvikas. Gemensamma, formaliserade processer innebär att 

det snabbt är möjligt att samordna de olika önskemålen som finns i nätverket 

och återkoppla dessa till projektet. 

Projektstyrning 

Många av respondenterna framhåller att projektledaren spelar en mycket stor 

roll för att tvärfunktionell samverkan ska fungera i NPD-projekt. Utöver det 

nämns resursallokering inom projektet samt kunskap om vilka beslut som tas 

inom projektet och vilka som ska behandlas av projektens styrgrupp som 

viktiga punkter. Eftersom flera projekt i regel drivs parallellt och många av 

de involverade specialisterna ingår i flera olika projekt är även prioritering 

mellan de olika projekten en central fråga. Hos några av de besökta företagen 

finns exempel där varje projekt vid uppstart ges en prioriteringsgrad av 

styrgruppen för att underlätta för projektledarna att prioritera rätt. 

Några av respondenterna lyfter även att projektledarens tillit till sina 

projektmedlemmars förmåga är viktig. Med stor tillit följer ansvar och 

möjlighet att agera direkt mellan projektmedlemmar utan att alltid involvera 

projektledaren. Det gör att onödigt långa beslutsvägar undviks och projektet 

effektiviseras. 

För att den externa styrningen av projektet ska fungera väl lyfts styrgruppens 

kompetens upp som central. Utan förståelse för projektet och projektledning 

i styrgruppen finns risk att hela projektet tappar effektivitet. Från projektets 

håll är det i sin tur väldigt viktigt att ta fram välgrundade underlag som 

förenklar beslutsfattandet i styrgruppen. Exempel på detta är att ta fram två 

tydliga förslag som styrgruppen får välja mellan samt tydligt redogöra för 

hur förslagen arbetats fram så att styrgruppen kan vara trygg med att inget 

förbisetts i projektet. Faktabaserade underlag är väldigt effektiva för att 

undvika långa och ostrukturerade diskussioner under projektens styrmöten 

och höjer dessutom beslutskvaliteten. 

Då produkter ska införas på flera globala enheter krävs en fungerande 

projektstyrning för att lyckas hålla till exempel tidsplaner. En huvudfabrik 

kan se till att enheternas behov förmedlas till projektet och att de beslut som 

tas i produktprojektet förs vidare till enheterna. Vilket beslutsmandat som 

huvudfabriken har blir viktigt att specificera för att övriga enheter ska veta 
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vilka beslut som tas på en central nivå och vilka som ska tas lokalt. Om det 

finns olika uppfattningar rörande mandatet är risken stor att konflikter 

uppstår och tillverkningsenheterna tar beslut som inte ligger i linje med 

projektets övergripande riktning. Detta kan innebära att enheter blir för 

självständiga och utbytet inom nätverket tar skada. 

Kommunikation 

Formell kommunikation 

Då NPD-projekt involverar ett stort antal personer krävs systematisk 

informationsspridning från projektledningen för att effektivt dela viktig 

information om projektet till berörda parter.  

Vanligtvis sker uppdateringar av projektmedlemmar via statusmöten med 

jämna mellanrum. Att även nå ut till övriga intressenter som inte är 

involverade i lika stor utsträckning är svårare. Vissa av de besökta företagen 

lägger mycket fokus på kommunikationsplaner för att hantera problemet. 

Dessa är utformade för att säkerställa att alla involverade parter får den 

information de behöver när de behöver den. En projektledare säger: 

”I alla projekt så har man ju en kommunikationsplan som mycket handlar 

om det att skapa förståelse för de som påverkas av projektet så att man vet 

[vad som sker]” 

Att medarbetare själva på ett enkelt sätt kan hitta den information de behöver 

utan att behöva fråga efter den är givetvis det bästa. Detta kan verka enkelt 

men försvåras ofta av att olika avdelningar använder olika datasystem som 

inte är kompatibla. 

En gemensam metod för informationsdelning är extra viktigt på ett globalt 

plan eftersom ännu fler personer är involverade. Detta försvåras av att 

tillverkningsenheterna i större utsträckning har olika datasystem och 

processer som inte är kompatibla med varandra. Förenkling av processer och 

standardisering är därför viktiga verktyg då detta möjliggör att projekten kan 

följas upp och styras enkelt på ett globalt plan. 

Informell kommunikation 

Utöver de officiella kommunikationsvägarna sker mycket spontan och 

oplanerad kommunikation mellan olika funktioner som är involverade i 

projekt. Kort geografiskt avstånd mellan funktionerna underlättar denna typ 

av kommunikation. Ännu viktigare än kort geografiskt avstånd är att kunskap 

finns om vem som bör kontaktas i vilka frågor. Företag C och G betonar 

vikten av ett bra kontaktnät för effektiv informell kommunikation alternativt 
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att det finns strukturer för att snabbt hitta rätt nyckelperson. Öppenhet och 

en vilja att ta sig tid för diskussion framhålls också hos flera företag. Detta 

anses leda till ökad förståelse för arbetet hos andra funktioner och bidrar till 

nya idéer och lösningar. 

På en global nivå blir kommunikationsformerna annorlunda eftersom de 

samtalande parterna träffas mer sällan. Kulturella skillnader och olika synsätt 

kan leda till missförstånd vilket ökar vikten av tydlighet i kommunikationen. 

Teknikutvecklingen har möjliggjort att kommunikation kan ske globalt i 

realtid vilket underlättar spontana kontakter med andra tillverkningsenheter. 

Kollaboration 

Konfliktlösning 

En ny produktlansering innebär att ett stort antal personer med olika synsätt 

och kompetenser involveras. Eftersom de involverade företräder olika 

aspekter av verksamheten är intressekonflikter mellan dem naturligt. Om ett 

bra diskussionsklimat råder leder intressekonflikterna till att frågeställningar 

belyses från flera olika perspektiv. Intressekonflikterna skapar då 

förutsättningar för nya helhetslösningar och innovation. Att parterna som 

deltar i projektet kan ta ett steg tillbaka från sina egna behov och se helheten 

anses viktigt. En respondent berättar: 

”Vi kanske får backa lite på lager men tittar man på det stora hela, om 

man tittar på hela försörjningskedjan så får vi ändå en positiv utveckling 

även om det inte bara blir på vårt konto inom avdelningen som så.” 

Ett gemensamt språk eller utgångspunkt, såsom exempelvis Lean, kan 

förenkla. Just Lean lyfts som en drivkraft för att använda mer faktabaserade 

underlag vid diskussioner med andra avdelningar. Oavsett om Lean är 

utgångspunkten eller inte så lyfter flera respondenter just faktabaserade 

underlag som en nyckelfaktor för konfliktlösning. När diskussioner inte 

längre baseras på magkänsla är resonemang möjliga att bemöta och olika 

förslag kan jämföras med varandra. 

Konfliktlösning inom ett globalt nätverk tycks förenklas av att tydliga roller 

finns mellan de olika enheterna. Exempelvis underlättas arbetet om det är 

klargjort vilka standarder som ska användas och hur avvikelser från 

standarden hanteras. För att undvika missförstånd och onödiga konflikter är 

ett gemensamt tekniskt språk av stor vikt i det globala nätverket. 

Då en huvudfabrik har ansvar för att skapa globala standarder inom nätverket 

kommer denna även att ansvara för hur faktaunderlag ska utformas, 

exempelvis standard för beräkning av tillverkningskostnad. Det är viktigt att 
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hela nätverket är inkluderat i utvecklingsarbetet, för att förankra de 

standarder som tas fram hos alla enheter. Möjligheten att samlas runt ett 

faktaunderlag blir ett ovärderligt verktyg för att skapa enighet vid beslut som 

påverkar flera tillverkningsenheter. 

Motivation 

En av de viktigaste förutsättningarna för att tvärfunktionell samverkan ska 

ske i hög utsträckning är motivationen hos de involverade. Samarbetskultur 

är något som utvecklats över tid och det kan vara svårt att definiera vad som 

framdrivit denna.  

”Det är en sån där sitter i väggarna-kultur eller vad man ska säga. Att det 

tar ett tag att komma dit men har man väl kommit dit så tycker alla att det 

är väldigt inspirerande att jobba i en sån miljö så då bygger det vidare på 

det” 

Oavsett vilka faktorer som driver samarbetsviljan inom organisationen är det 

viktigt att poängtera det som respondenten ovan beskrev, att 

utvecklingsarbetet inte får avstanna. Det måste ständigt göras insatser för att 

driva utvecklingen framåt och öka samarbetet. För att detta ska ske 

kontinuerligt är det viktigt att resurser avsätts och att regelbundna 

utbildningsinsatser och utvecklingsseminarium hålls. 

Inom projekten är det viktigt att skapa en känsla av samhörighet för att skapa 

ett fullgott samarbete mellan alla parter. Får projektmedlemmarna möjlighet 

att lära känna varandra är det lättare att tillsammans arbeta mot samma 

slutmål. Flera respondenter lyfter vikten av uppstartsaktiviteter vid 

projektetens början för att bättre förstå projektdeltagarna. Mycket av 

ansvaret för att skapa motivation inom projekten hamnar i praktiken hos 

projektledaren. Men övriga projektdeltagares inställning spelar minst lika 

stor roll. Deltagarna som väljs ut för att ingå i projekten bör därför vara 

intresserade och vill medverka. 

I de fall projekten involverar deltagare som är stationerade internationellt 

försvårar det arbetet med att skapa samhörighet. Trots tekniska hjälpmedel 

tycker många respondenter att det hade varit positivt med mer personlig 

kontakt i det globala samarbetet. Detta måste dock avvägas mot mängden 

restid det kräver. I de fall då tillverkningsenheter tidigare tillhört andra 

företag kan dessa bli extra svårhanterliga då arbetssätt och företagskultur 

skiljer sig åt jämfört med övriga nätverket. Det innebär att motivationen att 

samverka kräver än mer fokus för att lyckas.  
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6. Diskussion 

6.1. Resultat 

Genom studien har ständig återkoppling gjorts till de ursprungliga 

forskningsfrågorna. Litteraturens syn på forskningsfråga 2 och 3 på en lokal 

nivå har besvarats. Dessutom har fallstudiens resultat inneburit att alla 

forskningsfrågor har besvarats utifrån svensk industris perspektiv, både på 

en lokal och global nivå.  

Forskningsfråga 1:  Hur ser arbetet med tvärfunktionell samverkan ut i 

dagsläget? 

Forskningsfråga 2: Vilka konkurrensfördelar medför tvärfunktionell 

samverkan? 

Forskningsfråga 3: Vilka nödvändiga förutsättningar finns för 

välfungerande tvärfunktionell samverkan? 

Utgångspunkten i examensarbetet har varit att hitta svar på en övergripande 

nivå. För att peka på mer specifika fenomen i ett så pass brett och stort 

ämnesområde som tvärfunktionell samverkan krävs en mer ingående analys 

av det specifika fallet som studeras. 

De studerade företagen skiljer sig åt i flera avseenden så som storlek och 

bransch, men är i grund och botten lika varandra. Alla levererar avancerade 

produkter som de utvecklar själva och tillverkningen hanteras via globala 

fabriksnätverk. Examensarbetets resultat bör därför i viss mån vara 

generaliserbart för andra liknande företag men det är viktigt att poängtera att 

studien endast kan uttala sig om de företag som har studerats. 

6.1.1. Tillämpning av resultat 

Eftersom resultatet inte är direkt generaliserbart kan ingen generell 

tillämpningsmodell för att utveckla tvärfunktionell samverkan presenteras 

men vissa väsentliga punkter kommer att tas upp. 

Det första steget för att förbättra en organisations samverkansarbete är att på 

allvar hantera frågan. Detta kan verka trivialt men ofta förbises detta område 

då fokus ligger på det dagliga arbetet. Det är därför viktigt att resurser avsätts 

och att arbetsinsatser sker om någon reell utveckling ska ske. 

Genom att sedan utgå från de kartlagda förutsättningarna för samverkan som 

presenterats och ställa sig frågan; ”Vad begränsar organisationens 
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samverkansförmåga?” kan problemet brytas ned och konkreta områden med 

utvecklingspotential identifieras.  

Organisationsförutsättningarna kräver företagsledningens engagemang 

varför det är svårt för enskilda medarbetare att påverka dessa. Saknas mandat 

att arbeta med organisationsförutsättningarna bör fokus läggas på 

projektförutsättningar. Att ta kontakt med och visa personal i andra delar av 

företaget att den egna avdelningen är villig att utveckla samverkan med dem 

är givetvis en bra början. För att få andra avdelningar att förstå vikten av att 

utveckla samverkan är det viktigt att ett ödmjukt angreppssätt tillämpas och 

att ingen påtvingas arbetssätt som inte är förankrade. 

Överlag märks det att arbetet med att utveckla tvärfunktionell samverkan är 

svårt. Förändringar tas sällan emot med öppna armar eftersom personal på 

olika avdelningar har olika synsätt och risken för konflikter är stor. Det är 

därför av stor vikt att inte förlora engagemanget utan fortsätta driva frågan 

även vid motgångar. 

För att säkerställa varaktiga förbättringar är det framförallt nödvändigt att 

komma till rätta med organisationsförutsättningarna då dessa i hög grad 

påverkar förmågan att samverkan. Tvärfunktionell samverkan är således i 

hög grad en ledningsfråga. 
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6.2. Diskussion av metodik 

6.2.1. Litteraturstudie 

Under litteraturstudien studerades relativt få artiklar i förhållande till antalet 

som finns publicerade i ämnet. På grund av projektets omfattning var dock 

en begränsning av antalet artiklar nödvändig för att mängden arbete skulle 

bli hanterbar, se Tabell 1 för utvalda artiklar. Detta gjorde att urvalet av 

aktuella artiklar blev ännu mer kritiskt. I huvudsak gjordes urvalet genom att 

använda flertalet sökord och studera innehållet för att försöka hitta olika 

infallsvinklar på ämnet. För att i högre grad säkerställa att resultatet faktiskt 

representerar det generella läget i akademin hade fler artiklar varit önskvärt. 

Dock ska sägas att stor vikt lades vid urvalet av artiklarna som slutligen togs 

med och kvaliteten hos dessa är hög. 

Många av studierna kom från amerikanska forskare. Detta kan medföra att 

resultatet inte går att applicera direkt på svensk industri. Språkliga skillnader 

mellan forskare från olika kulturer är även det en källa till osäkerhet. 

Exempelvis lägger amerikanska forskare in mer ekonomiska incitament och 

utvärderingar av medarbetare i begrepp som motivation. I Sverige tolkas 

motivation mer som en mjukare uppmuntran eller vilja. 

En annan källa för osäkerhet är huruvida författarna till de studerade 

artiklarna har blivit korrekt tolkade då förutsättningarna för tvärfunktionell 

samverkan skulle definieras. Även om mycket tid och energi lades ned på att 

försöka tolka dessa korrekt kvarstår ändå en viss risk att missförstånd har 

uppkommit. Detta är en risk som alltid finns vid litteraturstudier och får 

hanteras genom att noggrant granska och tolka materialet. 

Vetenskapen har i hög grad studerat samverkan mellan R&D och produktion 

vilket har lett till att fördelarna med detta samarbete är relativt välkända. 

Eftersom färre insatser gjorts för att undersöka samverkan mellan andra 

avdelningar finns risk att eventuella effekter förbisetts som uppkommer då 

exempelvis inköp och tillverkning samverkar. 

6.2.2. Fallstudie 

Den stora begränsningen med fallstudien är att en stor del av respondenterna 

representerar operations och tillverkning. Färre respondenter representerar 

R&D, se Tabell 2. Inköpsperspektivet kunde även det gärna haft fler 

respondenter. Fördelen med den stora andelen respondenter från operations 

är att de i regel har ett brett uppdrag. De är i regel involverade i många olika 

delar av verksamheten och vana att samarbeta med andra delar av 
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organisationen. Eftersom vissa skillnader finns i avdelningsnamn och titlar 

mellan organisationerna har personer som arbetar med supply chain 

exempelvis ibland suttit på operations och ibland på inköp. Majoriteten av 

respondenterna var erfarna och hade god insikt om det egna företaget. 

Dessutom hade många från operations god insyn i det globala perspektivet 

på frågeställningarna. Värt att tillägga är att flera av företagens R&D 

avdelningar kontaktades och erbjöds att medverka men avböjde på grund av 

tidsbrist. 

I Bilaga A ses intervjuguiden som var grunden för intervjuerna. Denna 

uppdaterades kontinuerligt under projektets gång. Genom att revidera 

intervjuguiden utvecklades intervjuerna under projektets gång och den första 

och sista intervjun blev därför inte exakt lika. Detta var ett medvetet val som 

tillät studien att utvecklas under arbetets gång och möjliggjorde till exempel 

djupdykning i intressanta områden som vid studiens start var okända. Detta 

är ett vanligt förfarande vid kvalitativa studier. 

Respondenterna tolkade ibland tvärfunktionell samverkan i en bredare 

bemärkelse än strikt mellan avdelningar. Vissa samtalade om vad som krävs 

för att samarbeta mer generellt, exempelvis inom en avdelning. Då 

tolkningarna är snarlika påtalades inte detta under intervjuerna utan 

behandlades vid dataanalysen och irrelevant information exkluderas. 

Som i alla kvalitativa studier är dess subjektiva natur både dess styrka och 

svaghet. Det är möjligt att identifiera information som inte är möjlig att mäta 

samtidigt som viss osäkerhet finns då tolkningen blir personlig. För att 

hantera detta har arbetet präglats av att ständigt revidera information 

samtidigt som utgångspunkten från litteraturstudien har varit ovärderlig. 

6.3. Framtida forskning 

Förutsättningar och fördelar med tvärfunktionell samverkan är välstuderade, 

särskilt via kvantitativa studier. Förslagsvis borde därför mer fokus i 

framtiden ligga på att utveckla metoder och verktyg för att förenkla 

tillämpning av det befintlig forskning redan kommit fram till. 

Den modell som presenterats i studien har inte testats varför det vore 

värdefullt att studera om förutsättningarna verkligen leder till de förutspådda 

effekterna. Är detta fallet skulle modellen kunna ligga till grund för att 

utveckla modeller och verktyg för att främja tvärfunktionell samverkan.  
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7. Slutsats 
Det har visat sig att tvärfunktionell samverkan såväl lokalt som globalt är en 

viktig fråga för samtliga besökta företag. I princip alla respondenter uttrycker 

en önskan att förbättra samverkan mellan avdelningar. Trots detta har få av 

de besökta företagen varken strategier eller planer för hur detta ska 

genomföras. Många påtalar resursbrist som huvudfaktor för att samverkan 

inte utvecklas i högre grad. Det globala perspektivet präglar verksamheten 

hos alla besökta företag och flera av dem har de senaste fem åren startat nya 

avdelningar med ansvar för samordning av globala produktlanseringar. 

Ett antal konkurrensfördelar med tvärfunktionell samverkan har hittats. De 

varierar dock beroende på mellan vilka avdelningar samverkan avses och 

även vilken typ av verksamhet som bedrivs. Den mest positiva effekten som 

författarna identifierat med tvärfunktionell samverkan vid framtagning av 

nya produkter är minskad ledtid. 

En modell har tagits fram som beskriver nödvändiga förutsättningar för 

tvärfunktionell samverkan. Denna bryter ned och konkretiserar innebörden 

av samverkansbegreppet och kan ses nedan. Modellen kan användas som 

utgångspunkt vid utveckling av företags samverkansförmåga. 

 

Figur 5 Modell för samverkan 

Tvärfunktionell samverkan är ett ämne som studerats länge och är 

fortfarande högaktuellt. Oavsett hur framtiden ser ut kommer företags 

förmåga att skapa samverkan mellan olika företagsfunktioner med stor 

sannolikhet att fortsätta vara central för konkurrenskraften. Det är därför av 

största vikt att samverkan förblir en prioriterad fråga och att 

utvecklingsarbetet fortsätter.  
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Bilaga A 

Intervjuguide tvärfunktionell samverkan 

Beskrivning av examensarbetets upplägg och COPE projektet 

Bakgrund respondent 

 Tjänst 

 Arbetsuppgifter 

 Koppling till utvecklingsprocessen 

Övergripande NPD-process 

 Hur ofta introduceras nya produkter? 

 Hur ser NPD-processen ut idag? 
o När och hur deltar du eller din avdelning i processen? 
o Hur fungerar ansvarsfördelning, överlämning? 

 Sker kontinuerlig uppföljning, även mellan gater, där flera avdelningar 
deltar? 

o Finns någon standard för rapportering? 
o Hur får man avdelningarna att förstå varandras behov? 

 Hur fungerar arbetet vid produktionsupptakten? 
o Var görs prototyper? 
o Produceras det någon förserie? Hur länge? 
o Står utvecklingsprojektet för resurserna? 
o Deltar inköp, supply chain och R&D? 

 Hur lång tid tar ett projekt från start till slut? 
o När avslutas utvecklingsfasen? 
o Har detta förändrats under senare år? 

 Finns det några särskilt kritiska moment för att ett NPD-projekt ska lyckas 
för er? 

 Hur mycket utrymme får olika avdelningars perspektiv i processen? 
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 Hur ser ledningen av utvecklingsprojekten ut? 

o Vilket mandat har projektledningen? 

o Vilken struktur finns för beslutsprocess? 

o Är någon tekniskt ansvarig genom hela processen? 

 Vilka mätetal använder din funktion vid utvecklingsprojekt? 

o Skiljer sig dessa från andra funktioner? 

o Hur ser utvärderingen ut? 

o Hur används utvärderingen? 

Nuläge tvärfunktionell samverkan 

 Har andra avdelningar förståelse för hur deras beslut påverkar ditt 
arbete? 

 Finns det några insatser för att öka förståelsen för varandras arbete? 
Utbildningar guider osv. 

 Anser du att samverkan mellan avdelningar är prioriterat av 
ledningen/chefer? 

o Vem tar initiativ? 

 Vilka möjligheter har din avdelning att påverka nya produkters 
utformning? 

 Vilka möjligheter har din avdelning att påverka utvecklingsprocessen? 

 Finns det en gemensam strategi/mål/vision som alla parter i 
utvecklingsprojekten arbetar efter? 

o I det långa perspektivet? I det korta perspektivet? 
o Är den väl förankrad hos alla involverade? 

 Hur görs avvägningar mellan olika avdelningars önskemål? 

Samverkansinsatser 

 Arbetar ni aktivt med att förbättra samverkan mellan avdelningar i 
utvecklingsprocessen? 

 Hade man kunnat förbättra samverkan mellan avdelningarna? 
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 Har du varit med om att samverkan mellan avdelningar har förändrats, 
det senaste? 

o Har samverkan lett till några positiva eller negativa effekter? 

 Vilka faktorer är viktiga för att få avdelningar samverka?  

 Kan några konkreta konkurrensfördelar nås vid ökad samverkan? 

Global samverkan 

 Har ni tillverkningsenheter i andra länder än Sverige? 
o Påverkar detta ert arbetssätt? 
o Ställer det några speciella krav på att samverka? 
o Om ja, tar ni hänsyn till detta vid lansering av nya produkter? 

 Hur introduceras nya produkter globalt? 

 Hur riktade är produkterna mot vissa marknader, var tillverkas de? 

 Har ni någon enhet som tar större ansvar vid lansering av nya produkter? 
o Är detta ett officiellt/uttalat uppdrag?  
o Sköter en fabrik produktionstester? 
o Om ja, får denna enhet särskilda resurser för att göra detta? 
o Finns erfarenhetsutbyte om produkter och produktionssätt 

inom nätverket? 

 Finns det ett globalt perspektiv vid utveckling och lansering av nya 
produkter? 

o På vilket sätt? 

 Försöker man skapa produkter utifrån nätverkets möjligheter och 
förutsättningar? 

 Är enheterna liknande eller skiljer de sig mycket åt? 


