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Industriforskning och  

utveckling i din tjänst 

Från idé till funktionell och säker produkt 

http://www.youtube.com/watch?v=KTpRcE0ag-c
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Våra fyra  

huvudområden 

Industriella  

tillverkningsmetoder 

Verksamhetsutveckling  

och effektivisering med  

arbetslivs- och miljö- 

perspektiv 

Material- och 

 teknikutveckling 

Provning och analys 
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Välj den samarbetsform som  

passar ditt företag bäst  

Deltagande i ett FoU-projekt är ett effektivt sätt 

för ditt företag att tillsammans med oss bedriva 

forskning och utveckling. 

 

Vi erbjuder även medlemskap i våra olika 

industrinätverk, där vi bl a utför omvärlds-

analyser och ger ut nyhetsbrev.  

 

Andra exempel:  

Uppdragsforskning 

Konsulttjänster 

Provning och analys 

 

 



Produktutveckling – Varför? 

 För att utnyttja en affärsmöjlighet 

 För att dra nytta av ett ny teknologi (material, 

tillverkningsmetod) 

 För att förnya sitt erbjudande och behålla företagets 

långsiktiga konkurrenskraft 

– Ny affärsidé 

– Ny affärsmodell 

– Nya varor, tjänster och upplevelser 

 För att tillföra nya funktioner och egenskaper till sina 

produkter så att de inte blir omoderna 

 För att sänka kostnaderna för produkten för att kunna 

nå nya kunder och öka sina marginaler 
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Produktutveckling – Varför? 

 ”att direkt eller indirekt förbättra livskvaliteten för en 

eller flera användare utan att försämra den för andra” 

 

 

 

 

 

 

 
» Professor Stig Ottosson 
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Produktutvecklingsmodeller 

 Seriell utveckling (”stafettpinnemetoden”) 

 Semiparallell utveckling (”sned våg”, ”vattenfall”) 

 Parallell utveckling (marknad, konstruktion, produktion) 

 Integrerad Produktutveckling / Concurrent Engineering 

(principkonstruktion, primärkonstruktion och detaljkonstruktion) 

 Stage-Gate® (faser och beslutsgrindar) 

 Rational Unified Programming® (RUP) 

 Agile Software Development (ASD, SCRUM, XP) 

 Dynamisk Produktutveckling (DPD) 

 Lean produktutveckling (LPD) 
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Design av värdeflöde 

Detaljkonstruktion Set-based Design 

Marknads 
analys 

Integration 
events 

• Företagets vision 

• Road map 

Projektets 

vision 

Utveckla rätt 

produkt 
Reducera 

mängden arbete 

Utnyttja resurserna 

effektivt 

LPD-processen 

Nyvunnen kunskap 

Michael Kennedy, 2009 



Tankemodellen 

 

Principer Ett sätt att tänka... 

Ett sätt att arbeta... 

…för att nå målen 

Metoder 

Resultat 

Management By Means 

Värderingar  



Hantera och investera i kunskapstillväxt 
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• Företagets vision 

• Road map 

LO
O
K ASK

M
O
D
E
L

DISCUSS
A
C
T



Strukturerat lärande Synliggjord kunskap 

Chefer lär ut och coachar 



Lär av praktiska erfarenheter 

 Lyssna på kunden  

 Observera kunden 

 Gå och se med 

egna ögon 

 Upplev själv 

 Bygg och testa själv 

 Producera och 

leverera själv 
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Var i FAS med intressenterna – Företaget, Användaren & 

Samhället  
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Företagskultur, ledarskap och kunskap påverkar 

individen i det dagliga arbetet 
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Synliggjord kunskap 

Visuell planering 

Road map 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/the_ikea_story/working_at_ikea/index.html


Visualisera, lyft upp problem och ta beslut i 

Projektrummet 

 Persona, miljöbilder, 

modeller, prototyper, 

diagram,  mål/utfall, 

kunskapsluckor, A3:or, 

visuell resursplanering, 

LAMDA-tavlor mm 

 Samlad bild och gemensam 

förståelse 

 Regelbundna statusmöten  - 

Chefer, PL, medarbetare 

 Arbetsmöten för integrering i 

projektet 
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Låt flera lösningsalternativ bli en optimal robust 

lösning m h a Set-based Design 
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Skapa värde genom att vara disciplinerad, uthållig 

och sträva mot målet 
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Principer 

Standardiserade 

Metoder & Verktyg 

Resultat 

Projektets 

vision 

LO
O
K ASK

M
O
D
E
L

DISCUSS

A
C
T





Tips till produktutvecklaren 

 Börja med ”radikalt nytt” sedan realisera mot nytt erbjudande 

 Sätt användaren i centrum  

 Sälj skinnet innan björnen är skjuten 

 Ta fram flera lösningar, välj bort successivt och kombinera 

 Uppfinn hjulet på nytt 

 Lär av praktisk erfarenhet, bygg och testa prototyper själv 

 Se till att produkten blir ”användbar” för såväl brukaren, företaget 

som samhället 

 Håll högt tempo och ta många små beslut 

 Samlokalisera utvecklingsteamet / projektteamet 

 Visualisera (miljöer, användare, skisser, bilder, modeller…) 

 Dokumentera vad du lärt dig så att kunskapen kan återanvändas 

 Tänk långsiktigt – var uthållig 
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