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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en del av examinationen för högskoleingenjörsexamen vid 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. 

Examensarbetet utfördes vårterminen 2019 och omfattar 22.5 högskolepoäng. Arbetet har 

utförts tillsammans med företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB.  

 

CREATOR Teknisk Utveckling AB har arbetat med produktutveckling sedan 1982. Deras 

produktutvecklingsprocess är en genomarbetad process med många års erfarenhet av lyckade 

projekt. Företagets produktutvecklingsprocess skiljer sig mot den produktutvecklingsprocess 

som tillämpas under utbildningen på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och 

design vid Karlstads universitet.  

 

Syftet med examensarbetet är att skapa en djupare förståelse av hur 

produktutvecklingsprocessen skiljer sig mot den process som tillämpas under utbildningen 

och den process som tillämpas på ett produktutvecklingsföretag.  

 

Faserna som tillämpades under projektet var projektstart, förstudie, praktisk studie samt 

jämförelse. Metoderna som användes i projektet var riskanalys, litteraturstudie, enkät, 

intervju, kravspecifikation och konceptgenerering.  

 

I resultatet framgår det vissa skillnader mellan de två olika produktutvecklingsprocesserna. 

Den stora skillnaden som framkom av jämförelsen var att CREATOR Teknisk Utveckling 

AB arbetar mer av erfarenhet under konceptfasen medan litteraturen beskriver 

konceptfaserna som mer strukturerade och metodiska. En annan skillnad som framkom under 

jämförelsen var att CREATOR Teknisk Utveckling AB arbetar med projektets styrande 

dokument i ett senare skede än vad litteraturen beskriver. Sammanfattningen av jämförelsen 

kan formuleras till att litteraturen beskriver en process som är tydligare, mer strukturerad och 

anpassad för studenter medan CREATOR beskriver processen som en mer grundarbetad 

process som lämpar sig till personer med erfarenhet.  

  



Abstract 

This degree project was part of the examination for the Bachelor of Science in Innovation 

Technology and Design for students at the Bachelor Engineering Program in Innovation 

Technology and Design at Karlstad University. The degree project was conducted during the 

spring of 2019 and comprises 22.5 credits. The work has been carried out together with the 

company CREATOR Teknisk Utveckling AB. 

  

CREATOR Teknisk Utveckling AB has worked with product development since 1982. Their 

product development process is a well-worked process with many years of experience in 

successful projects. The company's product development process differs from the product 

development process that is applied during the program in the Bachelor education program in 

innovation technology and design at Karlstad University. 

  

The purpose of the degree project is to create a deeper understanding of how the product 

development process differs between the process that is applied during the education and the 

process that is applied to a product development company. 

  

The phases that were applied during the project were project startup, feasibility study, 

practical study and comparison. The methods used in the project were risk analysis, literature 

study, questionnaire, interview, specification of requirements and concept generation. 

  

The result shows some differences between the two different product development processes. 

The big difference that was concluded from the comparison was that CREATOR Teknisk 

Utveckling AB works more from experience during the concept phase, while the literature 

describes the concept phase as more structured and methodical. Another difference that 

emerged during the comparison was that CREATOR Teknisk Utveckling AB works with the 

project’s governing documents at a later stage than what the literature describes. The 

summary of the comparison can be formulated to that the literature describes a process that is 

clearer, more structured and more adapted for students, while CREATOR describes the 

process as a well-worked process that is suitable for persons with experience.   
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1. Inledning 

Examensarbetet är ett samarbete mellan studenten Ellinor Englundh på Karlstads universitet 

och företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB. Examensarbetet, MSGC12, motsvarar 

22.5 högskolepoäng och utförs under VT19. Handledare från företaget är David Svadling, 

engineering manager CREATOR Teknisk Utveckling AB och handledare från Karlstads 

universitet är Lennarth Wihk.  

 

1.1 Bakgrund 

Företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB har arbetat med produktutveckling sedan 1982. 

Företaget har sitt huvudkontor i Vikmanshyttan, Dalarna, men har även kontor i Borlänge, 

Dalarna. CREATOR arbetar med produktutveckling och har kunskap inom flertalet områden, 

tex. design, ergonomi, mekanik, elektronik och projektledning.  

 

Genom att undersöka den teoretiska produktutvecklingsprocessen som tillämpas under 

studietiden och jämföra den mot hur ett verkligt företag arbetar så skapas en djupare 

förståelse av produktutvecklingsprocessen. Produktutvecklingsprocessen kan utföras på olika 

sätt beroende på vilket företag projektet utförs på eller vilken kund man arbetar mot. 

Utbildningen lär ut produktutvecklingsprocessen för att studenter ska vara förberedda för 

framtida arbeten. 

 

Genom att jämföra de två olika processerna mot varandra så framkommer det skillnader hur 

man arbetar som nyexaminerad och med flera års erfarenhet av processen.  

 

1.2 Problemformulering  

Den problemformulering som kommer att behandlas under projektet lyder: 

Hur skiljer sig den teoretiska produktutvecklingsprocessen mot den praktiska 

produktutvecklingsprocessen enligt CREATOR Teknisk Utveckling AB? 
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1.3 Syfte 

Syftet med projektet, vilket examensarbetet är en del i, är att studenten kommer erhålla 

erfarenhet och en djupare förståelse hur produktutvecklingsprocessen fungerar i praktiken. 

Genom företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB kommer studenten bli upplärd inom 

företagets processer och metoder.  

 

Examensarbetets syfte i detta projekt är att studera den praktiska 

produktutvecklingsprocessen och jämföra mot den teoretiska produktutvecklingsprocessen. 

Det akademiska syftet är att genomföra ett projekt på ett strukturerat sätt som sedan komma 

att redovisas i en skriftlig rapport.  

 

1.4 Målsättning 

Huvudmålet med projektet är att studenten ska få djupare förståelse i företagets 

produktvecklingsprocess samt de metoder som används. Genom att tillämpa företagets 

process i områdena kravspecifikation samt konceptgenerering utvecklar studenten sin 

kunskap inom dessa områden. Studenten kommer använda sig av en sekundär frågeställning 

när det praktiska arbetet tillämpas. Genom intervjuer, enkät, litteraturundersökning samt 

praktiskt arbete kommer studenten få en inblick i vad skillnaden mellan den praktiska 

produktutvecklingsprocessen enligt CREATOR och den teoretiska med boken 

Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design av Hans Johannesson, Jan-

Gunnar Persson och Dennis Pettersson som grund. Projektet är uppdelat i delmål som 

kommer att ligga som grund för att nå projektets huvudmål. Delmålen i projektet är:  

- Genomgå delar av företagets produktutvecklingsprocess och de metoder som används inom 

företaget 

- Tillämpa moment av produktutvecklingsprocessen enligt CREATOR på en frågeställning 

- Se de skillnader som finns mellan teoretisk produktutveckling och praktisk 

produktutveckling 

- Studenten ska självständigt redovisa projektet i form av en utställning, slutpresentation 

samt slutrapport 
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De akademiska mål som finns i examensarbetet är att genomföra en projektplanering med 

tillhörande projektplan som innehåller en riskanalys samt en tidsplan. Delmål som finns 

under examensarbetet var en delredovisning, en slutredovisning samt att det skulle 

genomföras en opponering på den skriftliga rapporten som är ett examinerande dokument i 

examensarbetet. 

 

Projektet beräknas innefatta 600 timmar och avslutas med en slutpresentation 2019-05-28. 

 

1.5 Avgränsningar 

Den teoretiska studien avgränsar sig till att till största del utgå från boken Produktutveckling - 

Effektiva metoder för konstruktion och design. Syftet med avgränsningen är att boken 

återkommer under utbildningen. Boken är skriven för att användas under studenternas 

studietid för att förbereda dem inför framtida arbeten. se citat:  

“Huvudsyftet med boken är att den ska vara ett stöd för blivande ingenjörer/konstruktörer 

och industridesigner när de redan under sin utbildning ska tillägna sig kunskaper, 

färdigheter och arbetssätt som behövs för deras framtida yrkesverksamhet” (Johannesson et 

al. 2013, s.16). 

 

Projektet avgränsas till att den praktiska studien av företagets processer endast behandlar 

kravspecifikationen och delar av konceptfasen. Den teoretiska studien behandlar samtliga 

områden av produktutvecklingsprocessen.  
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2. Genomförande 

I genomförandekapitlet kommer metoderna som används för att genomföra examensarbetet 

att redogöras. Metoderna som använts har hämtats från boken Produktutveckling - Effektiva 

metoder för konstruktion och design samt från CREATOR Teknisk Utveckling ABs 

projekthandbok.  

 

En grovplanering över examensarbetets process visas i figur 1. 

 

 

 

Figur 1. Grovplanering över examensarbetet 

 

2.1 Projektplanering 

Det första dokumentet som skapades var en projektplan. Syftet med projektplanen är att 

definiera vad som ska lösas, inom vilka tidsramar och vilka de ansvariga är. I projektplanen 

ingår en riskanalys som rör projektet. Nedan beskrivs metoderna och dokumenten som ingår i 

projektplaneringen mer ingående. 
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2.1.1 Riskanalys  

Ett inledande och viktigt moment i projektplaneringen var att göra en FMEA, en riskanalys 

av projektet. En risk är en osäker händelse som kan inträffa under projektets gång. En risk har 

alltid en orsak och skulle händelsen inträffa så har den även en konsekvens (Eriksson & 

Lillesköld, 2005). En riskanalys utförs för att göra en analys av vad som skulle kunna gå fel 

under projektets gång och med det som grund undvika problemen innan de uppstår. 

Utformningen av riskanalysen sätts till samma utformning som använts i tidigare kurser, se 

figur 2. Riskerna utvärderas på två punkter, sannolikhet (S) att händelsen sker samt 

konsekvensen (K). Sannolikheten och konsekvensen utvärderas på en 1-5 skala som sedan 

multipliceras med varandra och utgör en riskpoäng (R). De händelser som får hög riskpoäng 

prioriteras högt i det förberedande arbetet. 

 

Riskbedömning  S K R Åtgärd  

     

Figur 2. Exempel på tabell, FMEA 

 

2.1.2 Work Breakdown Structure 

Bland de första dokumenten som skapas tillhörande projektplanen är en WBS (Work 

Breakdown Structure). Genom att tillämpa WBS så skapas en överskådlig bild av projektet 

där man ser vilken fas i projektet där det ingår flest arbetsuppgifter. Det är eventuellt den 

fasen som innebär mest arbetsbörda och där man behöver lägga mest tid (Eriksson & 

Lillesköld 2005). 

  

2.1.3 Tidplan 

En tidsplan genomarbetas och preliminära tidsperioder uppskattas för varje moment i 

projektet. Utifrån tidsplanen så skapas ett gantt-schema. Gantt-schema är en metod där man 

använder sig av ett koordinatsystem med en X-axel och en Y-axel. På Y-axeln sätts de olika 

momenten och X-axeln representerar tidsperioden. Utifrån Gantt-schemat får man en 

överblick över tidsåtgången hos projektet samt momentens preliminära start- och slutpunkt 

(Johannesson et al. 2013). 
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2.2 Förstudie 

En förutsättning för att lyckas med ett projekt är att ha en god och ingående förstudie. Under 

förstudien är det viktigt att ta med olika kompetensområden så problemet blir allsidigt belyst 

(Johannesson et al. 2013).  

2.2.1 Litteraturstudie 

I början av förstudiefasen så utförs en litteraturstudie för att ge en djupare förståelse av 

ämnet. Litteraturstudien berör två olika områden. Områdena som berörs är studie av 

produktutvecklingsprocessen enligt boken Produktutveckling- Effektiva metoder för 

konstruktion och design och en studie av företagets projekthandbok1.  

 

2.2.1.1 Produktutvecklingsprocessen 

Det utförs en litteraturstudie på boken Produktutveckling- Effektiva metoder för konstruktion 

och design för att undersöka produktutvecklingsprocessen i litteraturen. Litteraturstudien av 

boken Produktutveckling- Effektiva metoder för konstruktion och design kompletteras och 

stödjas av annan relevant litteratur. 

 

2.2.1.2 Projekthandboken 

Det utförs en litteraturstudie av företaget CREATOR Teknisk Utveckling ABs 

projekthandbok. Litteraturstudiens syfte är att få en djupare inblick i företagets 

produktutvecklingsprocess. Litteraturstudien berör företagets olika produktutvecklingsfaser 

och dess innehåll.  

 

2.2.2 Studie av företagets metoder 

Det utförs en studie av företagets process och metoder. Studien börjar med ett uppstartsmöte 

tillsammans med David Svadling på CREATOR Teknisk Utveckling AB där studenten får en 

djupare inblick i företaget och vad de arbetar med.  

 

                                                 
1 Projekthandbok (2017-07-04), Version B CREATOR Teknisk Utveckling AB 
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Genom handledaren på företaget David Svadling så får studenten tillgång till företagets 

metoder i form av kravspecifikation samt metoder vid konceptgenerering. Utifrån dessa 

dokument kan en praktisk studie utföras. 

 

2.2.2.1 Intervjuer 

Intervjuer är en metod som används för att få ut specifik information där intervjuaren kan 

styra vart samtalet leder. Beroende på hur strukturerad intervjun är får man fram olika resultat 

på hur spontana eller teoretiska svaren blir. Genom att ställa frågor som är korta och lätta att 

förstå får man mer spontana och oväntade svar (Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Det utförs en intervju på en anställd på företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB. 

Intervjun består av korta frågor där den intervjuade får berätta om erfarenheter och arbetssätt 

utan att bli avbruten. Intervjun berör produktutvecklingsprocessen och fasen koncept i syfte 

att få in mer information gällande den fasen. Metoden används för att komplettera 

litteraturstudien som skedde på Projekthandboken.  

 

2.2.2.2 Enkät  

Enkät är en sorts strukturerad intervju där ingen personlig kontakt finns mellan den som 

ansvarar för enkäten och den som svarar. När man använder den indirekta metoden är det 

viktigt att man definierar målgruppen för enkäten och därefter hittar ett urval av relevanta 

deltagare. I detta fall används metoden för att samla in data från personer som är svåra att nå 

under en kort tidsperiod (Bohgard 2008). Metoden är en subjektiv metod där respondenterna 

skriftligt får lämna sina åsikter (Trost 2007). 

 

Det skapas en enkät som berör företagets arbete med produktutvecklingsprojekt. Enkäten 

bestod av frågor som berörde samtliga av företagets produktutvecklingsfaser samt frågor som 

berörde grundläggande information om individen. Enkäten skickades ut till utvalda personer 

på företaget. Personerna har olika bakgrund och olika arbetsområden i syfte att få in svar som 

berör samtliga av företagets faser.  
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2.3 Praktisk studie 

För att skapa förståelse av företagets metoder och deras arbete med 

produktutvecklingsprojekt så utförs en praktisk studie på utvalda faser. Faserna som berörs av 

den praktiska studien är kravspecifikationsfasen och konceptfasen.  

 

För att utöva företagets metoder i praktiken används en problemformulering i syftet att få en 

djupare förståelse av metoden. Problemformuleringen som används är följande:  

“Hur minskar man belastningsskador vid kontorsarbete?” 

 

2.3.1 Litteraturstudie av den sekundära frågeställningen  

Det utförs en litteraturstudie inom följande områden:  

- Ergonomi 

- Arbetsskador  

- Belastningsskador 

- Kroppens anatomi 

 

Litteraturstudien utförs med fokus på överkroppen samt fokus på arbetsskador och 

belastningsskador som uppkommer på överkroppen. Studiens syfte är att kunna tillämpa 

informationen på företagets metoder för att få ett mer trovärdigt utförande samt bättre 

resultat.  

 

2.3.2 Kravspecifikation  

Utifrån förstudien så skapas en kravspecifikation som senare i projektet kommer att ligga 

som grund i konceptfasen. Kravspecifikationens syfte är att upprätta vad som ska 

åstadkommas under konceptgenereringen (Johannesson et al. 2013). 

 

Grunden till kravspecifikationen är informationen som samlades in vid litteraturstudien av 

den sekundära frågeställningen. Kravspecifikationen, som är en modell av CREATOR 

Teknisk Utveckling AB, avgränsas till att endast behandla områden som studenten kommer 

att tillämpas i konceptgenereringen. 
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I kravspecifikationen används en förenklad variant av metoden kriteriematris för att 

presentera om de olika kriterierna var ett krav eller ett önskemål. Utformningen av 

kriteriematris är tagen utifrån tidigare kurser då kravspecifikation har varit ett moment, se 

figur 3.  

 

Kriterie Krav / Önskemål 

  

  

 

Figur 3. Exempel på kriteriematris 

 

Kravspecifikationen utvecklas och uppdateras under projektets gång då kunskapen inom 

området ökar (Johannesson et al. 2013). 
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2.3.3 Konceptgenerering  

Konceptgenereringen sker utifrån hur företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB arbetar i 

konceptfasen. Information hur konceptfasen utförs inom företaget hämtades ur en intervju 

med Lars-Olov Ahlgren, 16 april 2019, samt ur litteraturstudien av Projekthandboken. 

 

Konceptgenereringen grundar sig i kravspecifikationen som skapades i ett tidigare skede av 

projektet. 

 

2.4 Jämförelse  

För att förstå skillnaden mellan produktutvecklingens teori och praktik så utförs en 

jämförelse mellan de två delarna. Jämförelsen sker med hjälp av informationen som hämtades 

ur litteraturen av boken Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design 

samt ur litteraturstudien av Projekthandboken och genom det praktiska arbetet med 

kravspecifikation och konceptfas. Jämförelsen kommer att ligga till grund för det slutgiltiga 

resultatet som komma att ge svar på projektets problemformulering. 
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3. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultat som framkommit i projektet. 

 

3.1 Projektplanering 

I början av projektet skapades en projektplan som medförde en tydlig bild av projektet och 

vad som skulle åstadkommas. Det som planerats fick komma att uppdateras under projektets 

gång då problemformuleringen samt upplägget uppdaterades. Uppdateringen av 

projektplanen ledde till att projektet blev mer strukturerat och tydligare. Projektplanen kan 

ses i sin helhet i bilaga 1. 

 

3.1.1 Riskanalys 

Riskanalysen kan ses i tabell 1. Riskerna som ansågs ha högst påverkan på projektet var 

tidsbrist, problem att samla in relevant information, oklar problemformulering samt problem 

under konceptfasen.  
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Tabell 1. Resultat av riskbedömning  

Riskbedömning  S K R Åtgärd  

Tidsplanen spricker av olika skäl 4 5 20 Revidera tidsplanen 

För höga målsättningar 3 2 6 Smalna av projektet och 

anpassa frågeställningen 

Problem att samla information  4 3 12 Kolla med uppdragsgivare 

om de har relevant 

information samt kolla 

bibliotekets sökbas  

Bristande dokumentation 2 5 10 Gå tillbaka för att hitta 

tidigare versioner samt 

återskapa dokument om 

möjligt 

Oklar problemformulering  4 3 12 Tydliggör 

problemformuleringen 

tillsammans med företaget 

Otillräckliga resurser  2 3 6 Kontakta uppdragsgivare och 

diskutera med handledare 

Brist på kommunikation med 

uppdragsgivare 

2 4 8 Kontakta uppdragsgivare och 

schemalägg regelbunden 

kommunikation 

Problem att utveckla rimliga 

lösningsförslag under 

konceptgenerering  

3 4 12 Utveckla metoderna och gå 

tillbaka till föregående steg 

och tydliggör krav och 

önskemål.  

Företaget blir missnöjda med 

projektet 

1 5 5 Dialog med företaget om det 

finns möjlighet att 

komplettera  
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3.1.2 Work Breakdown Structure 

WBS ger en helhetsbild av de arbetsuppgifter som kommer att utföras under projektets gång. 

Projektet är uppdelat i fyra större moment med mindre tillhörande moment som utfördes. De 

stora delmomenten i projektet är: projektstart, förstudie, praktisk studie och jämförelse. De 

mindre delmomenten indikerar vad som skall utföras under de större momenten. Utöver 

momenten ingår också en akademisk rapport, en slutredovisning och en utställning. WBS-

schemat gav en induktion att förstudiefasen var den fas som skulle vara mest tidskrävande 

och där det behövdes läggas mest tid. Utifrån den informationen planerades projektet till att 

förstudiefasen skulle vara den fas där majoriteten av tiden skulle läggas. WBS-schemat kan 

ses i sin helhet i figur 4. 

 

Figur 4. WBS-schema. 
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3.1.3 Tidplan 

Tidplanen reviderades i projektets början då flertalet avgränsningar satts vilket ledde till ett 

förändrat upplägg av tidplanen. Tidplanen uppdaterades kontinuerligt då det skedde viss 

försening i förstudiefasen och att den praktiska studien gick fortare än förväntat. Tidplanen 

uppdaterades i syfte att projektet skulle hålla sin struktur.  

 

De genomförda aktiviteterna samt tidsperioden för respektive aktivitet representeras i figur 5. 

Gantt-schemat kan även ses i dokumentet Projektplan i bilaga 1.  

 

 

 
Figur 5. Gantt-schema 

 

 

3.2 Förstudie  

I denna förstudie presenteras de resultat som framkommit vid litteraturstudie av två områden 

och en studie av företagets metoder och process som utfördes genom intervju samt enkät.  

 

3.2.1 Litteraturstudie 

I början av förstudiefasen så utförs en litteraturstudie för att ge en djupare förståelse av 

ämnet. Litteraturstudien berör två olika områden. Områdena som berörs är studie av 

produktutvecklingsprocessen enligt litteraturen och en studie av företagets projekthandbok.  
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3.2.1.1 Produktutvecklingsprocessen 

Litteraturstudien av den teoretiska produktutvecklingsprocessen som utfördes i början av 

projektet lade god grund till den senare jämförelsen som utfördes. Information som samlades 

in hämtades ur Johannesson et al. (2013) och har kompletterats med annan litteratur. 

Informationen som togs fram i den teoretiska delen behandlade produktutvecklingens 

följande faser: 

- Förstudie 

- Produktspecificering 

- Konceptgenerering - konceptutveckling 

- Konceptutvärdering och konceptval 

- Konfigurering och detaljkonstruktion 

- Prototyp 

Nedan följer en sammanfattning av faserna förstudie, produktspecificering, 

konceptgenerering - konceptutveckling samt konceptutvärdering och konceptval. Studien av 

samtliga faser kan ses i bilaga 2. 

 

 

Förstudie 

Förstudien startas med en förutsättningslös problemanalys. Därefter går man vidare och 

börjar ta fram bakgrundsmaterial för samtliga områden som nyutvecklingen eller 

vidareutvecklingen berör. Det är viktigt att man inte begränsar sig utan undersöker alla 

olika möjliga lösningar. 

 

Förstudien ska ge svar på vad projektet ska åstadkomma. Under förstudien definieras 

projektets ramar som anger tidsgränser, framtida kostnad på produkten samt omfång av 

projektet (Gustavsson 2016). 

 

 Fasen ska utmynna i en kravspecifikation där de funktionella kraven är fastställda. 
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Produktspecifikation 

En produktspecifikation är ett dokument som beskriver exakt vad produkten ska ha för 

funktioner. I produktspecifikationsfasen skapas en specifikation som innehåller mätbara 

krav och önskemål av vad som ska åstadkommas som resultat under produktframtagningen 

(Ulrich & Eppinger 2012). Produktspecifikationen kommer att användas som en 

utgångspunkt vid sökningar efter konstruktionslösningar samt referens vid utvärdering av 

den slutgiltiga lösningen. Specifikationen är ett dokument som kommer att utvecklas och 

uppdateras under projektets gång.  

 

Specifikationen måste vara så rätt som möjligt från början för att undvika att behöva gå 

tillbaka i processen. Att behöva gå tillbaka i processen är både tidskrävande och kostsamt 

för projektet.  

 

Kriterierna delas upp i två huvudkategorier, krav och önskemål. Krav är kriterier som måste 

vara fullständigt uppfyllda medan önskemål kan tillåtas att bli uppfyllda mer eller mindre. 
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Konceptutveckling - konceptgenerering 

Konceptgenerering är den fas när man genererar koncept som tar hänsyn till kundens krav 

och önskemål (Ulrich & Eppingen 2000). Under konceptgenereringen skapas en 

lösningsneutral problembeskrivning som är konkret och detaljerad. Detta används senare 

som grund för funktionsanalysen som har syftet att dela upp i samtliga funktioner som ska 

åstadkommas av produkten. Det skapas lösningskoncept för varje delproblem som framkom 

från funktionsanalysen, i syfte att kombinera dessa lösningar till ett slutgiltigt 

lösningskoncept för hela problemet.  

 

När man genererar lösningar till de olika delproblemen så använder man sig oftast av 

antingen kreativa metoder eller rationella och systematiska metoder. När man använder sig 

av de kreativa metoderna ingår ofta brainstorming som hjälpmedel. Enligt Yang (2008) 

finns det samband mellan antalet framtagna idéer i en brainstorming och resultatet i 

designprocessen. 

 

När man använder sig av skisser för att visualisera idéerna under konceptgenereringen 

tvingas de lösa tankarna ta konkret form. Utifrån skisserna får man bilder att visa upp utan 

att behöva beskriva med ord (Österlin 2016).  

 

När man har lösningsalternativ till samtliga delproblem så sätts de slutligen ihop till ett 

totallösningsalternativ. Man tar fram ett antal totallösningsalternativ som uppfyller alla krav 

i produktspecifikationen. 
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Konceptutvärdering och konceptval 

Utvärdering av de lösningsalternativen som tagits fram i föregående fas innebär att varje 

alternativ ska analyseras med avsikten att bestämma dess värde/kvalitet. Varje 

lösningsalternativs värde/kvalitet ska sedan analyseras mot de krav och önskemål som 

formulerats i produktspecifikationen och sedan jämföras mot varandra. 

 

Det första steget i utvärderingsprocessen är att eliminera dåliga lösningar. Att eliminera 

dåliga lösningar kan redan vara påbörjat i föregående fas. Nästa steg i processen är att med 

hjälp av beslutsmatriser eliminera ytterligare lösningar. Under det här steget i processen kan 

det hända att man hittar kombinationer av tidigare alternativ och lägger till kombinationen 

som ett lösningsförslag. Det sista steget i processen är att med hjälp av stödmetoder jämföra 

de sista lösningsalternativen och slutgiltigen göra ett konceptval. 

 

Konceptvalet kan redovisas och utvärderas på olika sätt. Vanliga sätt att redovisa 

konceptvalet är genom beräkningar, provning av prototyper eller modellering i dator. 

Visualisering genom skisser är en metod som har tillämpats vid utbildningen 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Det 

finns olika former av skisser som man kan använda sig av för att visualisera konceptet. 

Designskisser, presentationsbild samt ritning med vyer och mått är tre former av skisser 

som kan tillämpas (Österlin 2016). 

 

Svårigheten vid konceptutvärdering är att man ska välja ett koncept att gå vidare med 

begränsad information (Ullman 2010). 

 

 

3.2.1.2 Projekthandboken 

Den litteraturstudie som utfördes på företaget CREATOR Teknisk Utveckling ABs 

Projekthandbok la tillsammans med den praktiska studien en god grund för jämförelsen. 

Litteraturstudien på Projekthandboken gav information om samtliga faser som företaget går 

igenom vid ett produktutvecklingsprojekt samt hur en projektorganisation byggs upp och 

fungerar. Faserna som studerades var följande:  
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 - Förstudie 

- Projektstart 

- Konceptfas 

- Konstruktion 

- Produktionsfas 

- Projektavslut 

 

Nedan följer en sammanfattning av faserna förstudie, projektstart och konceptfas. Studien av 

samtliga faser kan ses i bilaga 3. Sammanfattningen är förkortad och detaljerade 

beskrivningar av metoder är utelämnade på grund av sekretess.  

 

Förstudie 

I förstudien så sker en uppdragsgenomgång innan projektstart. Förstudien innehåller bland 

annat att en uppdragsbeskrivning skapas och en kreativ workshop. Målet med förstudien är 

att samtliga inblandade ska ha samma bild av projektet och vad som förväntas av vad och 

en. Bemanning av projektet har inte skett ännu, det sker i ett senare skede av projektet.  

 

Projektstart 

Efter det har erhållits en uppdragsbeskrivning så går man vidare till projektstart. Under 

projektstarten skall de styrande dokumenten för projektet genereras. Det skapas en 

projektdefinition som ska betraktas som ett kontrakt mellan projektägaren och 

projektledaren. I projektdefinitionen definieras vad uppdraget omfattar samt hur 

avrapportering av ekonomi, kvalitet och tidplan skall ske mot projektägaren. 

Projektdefinitionen ska i sin tur bland annat referera till kravspecifikation, testspecifikation 

och detaljerad tidplan.  

 

Startfasen avslutas med ett projektstartmöte där samtliga som är berörda av projektet ska 

delta. Bemanning av projektgruppen har då skett. Målet med projektstartmötet är att 

redovisa, diskutera och fastställa tidplanen med projektmedlemmarna samt att se till att 

samtliga har samma bild av projektet och vet vad som förväntas av dem.  
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3.2.2 Studie av företagets metoder 

För att studera företagets metoder och hur de arbetar på företaget användes metoderna 

intervju samt enkät.  

 

3.2.2.1 Intervju 

Det utfördes en intervju med Lars-Olov Ahlgren den 16 april 2019 som arbetar med 

konceptfasen på företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB. Lars-Olov har varit i 

produktutvecklings-branschen i 30 år och har en master i industridesign. Intervjun som 

utfördes var över telefon och Lars-Olov fick berätta hur de arbetar med konceptfasen på 

företaget. Enstaka frågor ställdes för att förtydliga att studenten uppfattat rätt. Den 

fullständiga sammanställningen av intervjun kan ses i bilaga 4 och en förkortad version kan 

ses här nedan. 

 

 

 

 

 

 

Koncept 

När de styrande dokumenten är fastställda så går man vidare till konceptfasen. 

Konceptfasen itereras tills man har fått fram fungerande koncept. Målet med konceptfasen 

är att slutligen få fram ett verifierat koncept samt en första prototyp. Under fasen uppdateras 

även styrande dokument samt att en delleverans till kunden sker.  

 

Det utfördes en intervju angående konceptfasen för att samla mer information om hur de 

arbetar för att få fram koncept. Se rubrik 3.2.2.1 Intervju för en förkortad sammanfattning 

eller bilaga 4 för fullständig sammanfattning.  
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Förkortad sammanställning intervju 
Konceptfas enligt CREATOR Teknisk Utveckling AB 
Intervjun skedde med Lars-Olov Ahlgren den 16 april 2019. 

Arbetet med konceptfasen börjar med att man kollar igenom kravspecifikationen. Olika 

egenskaper, utseende och funktioner. Därefter väljer man ut saker som man tycker är 

viktiga att fokusera på. Ofta har kunden en uppfattning om vad de tycker är viktigt och då 

tar man hänsyn till det men anpassar det efter vad man tycker är viktigt.  

 

När man sedan har valt ut kriterier från kravspecifikationen så används sällan 

rangordningsmetoder. Utan man väljer ut flertalet viktiga kriterier som man påbörjar att 

skissa upp. Skisserna kan vara allt ifrån utseende på produkten till hur någonting ska vara 

placerad. Det skapas mängder av skisser tills man hittar något som känns bra och 

avstämmer sedan mot kravspecifikationen. Det är viktigt att redan från start skissa 

produkter som skulle fungera att producera.  

 

Vid konceptvalet ska det finnas mellan tre och fem koncept som visas upp för kunden. 

Koncepten brukar vara relativt lika varandra. Desto större budget projektet har ju olika kan 

koncepten vara. Av erfarenhet så blir koncepten färre då man erhåller mer rutin och vet vad 

som fungerar.  

 

I konceptfasen använder man sig sällan av metoder såsom brainstorming och 6-3-5. De 

metoderna används i ett tidigare skede av projektet. Projekt brukar starta med att man har en 

workshop tillsammans med kunden och då utför man olika metoder och arbetar utan 

begränsningar. Metoderna kan vara brainstorming eller motsvarande 6-3-5. Det man får 

fram under workshopen sammanställs och används som en vägledning.  
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3.2.2.2 Enkät  

Enkäten som skapades skickades ut till utvalda personer som arbetar på företaget. Personerna 

som deltog och svarade på enkäten hade olika befattningar inom företaget och arbetar i olika 

faser inom projekt. Majoriteten var män med mellan 10-32 års erfarenhet inom 

produktutvecklingsprojekt. Personerna var utbildade till ingenjörer, gått tekniskt gymnasium 

samt master inom industridesign.  

 

Svaren som gavs var entydiga men med olika vinklar beroende på vilken fas personen var 

van att arbeta i. Fullständig sammanställning av frågor och svar kan ses i bilaga 5, utvalda 

frågor och svar kan ses i tabell 2. 

 

Tabell 2. Sammanställning enkät 

Fråga Sammanställt svar 

Vad är anledningen till att du inte har så bra 

koll på projekthandboken? 

Anledningen till att de flesta inte känner att 

de har så bra koll på företagets 

projekthandbok är att projekten som de 

arbetar med varierar så pass mycket att det är 

svårt att tillämpa projekthandboken på alla 

projekt. Hela projekthandboken behövs 

sällan under ett helt projekts gång. Vissa 

tycker även att det saknas delar eller att vissa 

delar är felaktiga mot hur de egentligen 

arbetar.  
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Av vilken anledning arbetar ni inte mot 

projekthandboken? 

Projektet varierar som sagt vilket gör det 

svårt att alltid arbeta mot projekthandboken. 

Företaget arbetar flexibelt mot kundens 

behov och har i vissa fall ingen användning 

för att följa projekthandboken. Följer man 

projekthandboken vid ett projekt kan det 

leda till att projektet blir lite “stelbent”. I 

många fall upplever de som arbetar på 

företaget att de följer projekthandboken utan 

att veta om det. De som arbetar på 

CREATOR har så pass bra erfarenhet av 

projekt och processen så de inte behöver ha 

den som underlag i många fall.  

Vad tycker du är bra i projekthandboken? Det som är bra med projekthandboken är att 

alla rutiner, strukturer och processer finns 

nedskrivna, helheten av processen finns 

dokumenterad. Ett bra underlag att kolla på 

så man inte har missa väsentligheter. 

Projekthandboken är bra att använda sig av 

vid nyrekrytering. 

Vad tycker du är mindre bra eller saknas i 

projekthandboken? 

Projekthandboken skulle behöva mer 

information om hur mindre projekt bedrivs. 

Den är tungjobbad och skulle behöva 

förenklas, få mer verklighetsförankring samt 

lättare att hitta i den. Vissa delar är som sagt 

felaktiga mot hur de egentligen arbetar med 

projekt. Fasen mellan koncept och 

konstruktion är feldragen samt att avsnittet 

detaljkonstruktion saknas. Konceptfasen 

samt konstruktionsfasen är två avsnitt som 

borde kollas igenom och förändras.  
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Vilken del i förstudiefasen anser du vara 

mest givande för ett lyckat projekt? 

Det viktigaste i förstudiefasen är att skapa en 

helhetsbild av produkten, samla in 

tillräckligt med underlag och att spåna ideer. 

I förstudiefasen är det viktigt att alla vet 

vilka förväntningar som finns på produkten 

och projektet.  

Vilken del i projektstartsfasen anser du vara 

mest givande för ett lyckat projekt? 

  

För att ett projekt ska lyckas är det viktigt att 

man i projketstartsfasen reder ut vilka roller 

samtliga har i projektet. Det är viktigt att 

man skapar en bra projektgrupp där 

medlemmarna lär känna varandra och hur 

man arbetar. Under projektstartsfasen reder 

man ut så alla i projektgruppen har samma 

målbild och är medvetna om projektets mål 

med kunden. 

Vilken del i konceptfasen anser du vara mest 

givande för ett lyckat projekt? 

I konceptfasen är det viktigt att man tänker 

brett redan från starten, att förutsättningslöst 

skapa ideer som man sedan sammanställer. 

Under konceptfasen är det viktigt att man 

snabbt får fram en “ruska” (prototyp) så man 

kan känna på produkten. 
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3.3 Praktisk studie 

För att förstå skillnaden mellan den teoretiska produktutvecklingsprocessen och den praktiska 

så utförs en praktisk studie på områdena kravspecifikation och konceptfas.  

 

För att kunna tillämpa och skapa djupare förståelse av CREATORs metoder så skapas en 

sekundär frågeställning, frågeställningen lyder: “Hur minskar man belastningsskador vid 

kontorsarbete?”.  

 

3.3.1 Litteraturstudie av den sekundära frågeställningen 

En litteraturstudie utförs på den sekundära frågeställningen. Under litteraturstudien användes 

endast elektroniska dokument samt resultat från hemsidor. Sökorden som användes och 

resultaten som ficks fram kan ses nedan i tabell 3. 

 

Tabell 3. Sökord samt resultat, studie på den sekundära frågeställningen.  

Sökord Författare/hemsida Resultat 

Belastningsskador 1177 Brydolf, J., (2016-11-30) 

Ergonomi – så undviker du 

belastningsskador. 

Belastningsskador Arbetsmiljöverket Belastningsergonomi (AFS 

2012:02), föreskrifter 

Belastningsskador Arbetsmiljöverket Arbete vid bildskärm (AFS 

1998:05), föreskrifter 

Belastningsskador Arbetsmiljöverket Arbetsställning och 

belastning 

Ergonomi arbetsplats 

kontor 

Arbetsmiljöforum Ergonomi 

 

 

Utifrån sökorden och resultaten som framkom så skapades en sammanställning av resultaten. 

Sammanställningen delades upp i fem olika kategorier styrdon, tangentbord, bildskärm, 

arbetsstol och övrigt. Sammanställningen kommer sedan att ligga som grund för 

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-afs-20122-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/belastningsergonomi-afs-20122-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-vid-bildskarm-afs-19985-foreskrifter/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/arbete-vid-bildskarm-afs-19985-foreskrifter/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/arbetsstallning-och-belastning---ergonomi/
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kravspecifikationen som skapades i nästkommande fas. Sammanställning kan ses i tabell 4. 

 

Tabell 4. Sammanställning av resultat 

Skärm Skärmen måste vara fri från reflexer och 

speglingar. Bildskärmen placeras under 90 

grader mot användarens ögonhöjd. Blicken blir 

då riktad nedåt och ögonlocket lite nedsänkt 

vilket leder till att man inte blir så torr i ögonen.  

Tangentbord Tangentbordet ska ha en matt yta. 

Tangentbordets numeriska del bör vara 

avskiljbart eller separat. Vid ett högt placerat 

tangetbord måste det finnas ett handlovsstöd.  

Styrdon Hela underarmarna ska vara avspända mot 

bordet. Handleden ska inte vara innåt/utåtvinklad 

eller vinklad uppåt, armen ska inte vara utsträckt 

och axeln får inte utåtroteras. Viktigt att växla 

mellan olika styrdon samt variera hand. 

Arbetsstol Arbetsstolen måste kunnas ställas in efter den 

arbetandes kroppsmått och behov. Stolsitsen ska 

kunna regleras i höjdled, sittdjupet förändras och 

ryggstödet regleras i höjdled och vinklas. 

Rörelsefrihet och en bekväm arbetsställning.  

 

I höjdled ska stolen placeras så den som sitter 

når ner till golvet med fötterna. Sittdjupet skall 

ställas in så den som sitter har ungefär ett 

utrymme lika stort som en knytnäve mellan 

knäveck och sits. Denna inställning för att inte 

försämra blodcirkulationen i benen. Sitsen ska 

vara vinklad så framkanten är några centimeter 

lägre än bakkanten. Denna inställning är för att 

behålla svanken vilket i sin tur leder till att 

huvudet och nacken hålls i en bra ställning. Det 

bör också finnas stöd för svanken på ryggstödet. 

Armstöden ska vara ställbara i både höjdled och 

bredd. Bredden ska vara inställd så att de sitter 

tätt intill kroppen för att undvika utåtrotation av 

axeln. Höjden ska vara inställd till strax under 

armbågshöjd så skuldrorna är avslappnade. 

Övrigt Nacke, skuldror och armar är de vanligaste 

skadorna. Viktigt med variation, flexibilitet och 

självbestämmande.  
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3.3.2 Kravspecifikation 

Det skapades en kravspecifikation enligt företagets modell som behandlar den sekundära 

frågeställningen “Hur minskar man belastningsskador vid kontorsarbete?”.  

 

Kravspecifikationen som används av företaget är komplex och behandlar många områden. I 

denna frågeställning så begränsades kravspecifikationen i avseende på frågeställningen. 

Dokumentet Kravspecifikation är förkortat och många områden är utelämnade på grund av 

sekretess. Delar av kravspecifikationen kan ses i tabellerna 5, 6 och 7 och det kompletta 

dokumentet ses i bilaga 6. 

 

Arbetsstol 

Tabell 5. Kriteriematris ergonomi arbetsstol.  

Kriterie Krav / Önskemål 

Reglerbar höjd stolsits K 

Reglerbart sittdjup stolsits K 

Regleringsbart ryggstöd, höjdled och vinklas K 

Rörelsefrihet  K 

Förhindra framdragna skuldror Ö 

Förhindra gamnacke Ö 

Naturlig position för nacke och skuldror Ö 

Reglerbara armstöd, höjdled och sida K 

 
 

Styrdon 

Tabell 6. Kriteriematris ergonomi styrdon 

Kriterie Krav / Önskemål 

Rak handled K 

Undvika uppåtvinklad handled K 

Arbete nära kroppen Ö 

Vilande underarm K 



36 

 

Undvika utåtrotation av axel K 

Storleksanpassad Ö 

 
 

Tangentbord 

Tabell 7. Kriteriematris ergonomi arbetsstol. 

Beskrivning Krav / Önskemål 

Avskiljbar numerisk del Ö 

Platt tangentbord Ö 

Stöd för underarmarna K 

Rak handled K 

 

 

3.3.3 Konceptgenerering  

Konceptgenereringen sker utifrån hur företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB arbetar i 

konceptfasen. Information hur konceptfasen utförs inom företaget hämtades ur en intervju 

med Lars-Olov Ahlgren2. 

 

Konceptfasen påbörjades med att kravspecifikationen undersöktes och flertalet viktiga 

kriterier valdes ut i respektive område. Områdena som valdes att fokusera på var 

ergonomikriterierna för styrdon, tangentbord och arbetsstol. Områdena samt kriterierna kan 

ses i figurerna 6, 7 och 8. 

 

Kriterierna inom varje område som valdes ut markerades med en röd ring. Markeringarna K 

och Ö betyder krav respektive önskemål.  

 

                                                 
2 Lars-Olov Ahlgren, intervju den 16 april 2019. 
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Figur 6. Kriterier för tangentbord 

 

Kriterierna som valdes ut från kravspecifikationen i området Tangentbord var: 

- Rak handled 

- Stöd för underarmarna 

Anledningarna till att dessa kriterier valdes att börja med var för att de berör samma 

område. Genom att hitta lösningar som uppfyller de två kriterierna kan man därefter hitta 

lösningar till resterande kriterier.  

 

 

 
Figur 7. Kriterier för arbetsstol 
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Kriterierna som valdes ut från kravspecifikationen i området Arbetsstol var: 

- Reglerbart sittdjup, stolsits 

- Reglerbar höjd, stolsits 

- Reglerbart ryggstöd, höjdled och vinklas 

Anledningarna till att dessa kriterier valdes att börja med var för att de berör samma 

område. Genom att hitta lösningar till de tre kriterierna kan man sedan kombinera 

grundidén med lösningar som uppfyller resterande kriterier.  

 

 
Figur 8. Kriterier för styrdon 
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Kriterierna som valdes ut från kravspecifikationen i området Styrdon var:  

- Vilande underarm 

- Undvika uppåtvinklad handled 

- Rak handled 

Anledningen till att dessa kriterier valdes att börja med är för att samtliga kriterier är inom 

samma område. Hittas en lösning för de tre kriterierna kan man på ett enkelt sätt kombinera 

grundidén med övriga kriterier.  

 

För att följa metoden som Lars-Olov beskrev under intervjun så skulle nästa steg i fasen vara 

att börja hitta lösningar för de valda kriterierna. Lösningar till kriterierna skulle tas fram 

genom flertalet skisser som slutligen blir ett koncept. Flertalet koncept skulle tas fram och 

sedan presenteras för kunden som då gör det slutgiltiga valet på vilket koncept som komma 

att användas i nästkommande faser.  

 

3.4 Jämförelse  

Jämförelsen är avgränsad till att endast behandla de tre första faserna i CREATORs process 

och de fyra första faserna som Johannesson et al. (2013) beskriver. Resterande faser som inte 

behandlas i jämförelsen är bland annat tillverkning, detaljkonstruktion och produktion.  

 

Rubrikerna beskriver vad fasen är namngiven till i respektive process och under följer 

jämförelsen. Det första ordet är vad CREATOR har namngett sin fas och det andra ordet är 

vad Johannesson et al. (2013) har namngett fasen till.  

 

Förstudie - Förstudie 

Förstudiefasen skiljer sig mellan hur Johannesson et al. (2013) beskriver den och hur 

CREATOR arbetar. Johannesson et al. (2013) beskriver att förstudiefasen ska utmynna i en 

kravspecifikation medan CREATOR arbetar för att förstudiefasen ska utmynna i en 

välformulerad uppdragsbeskrivning. Kravspecifikationen kommer i nästa fas enligt 

CREATORs arbetssätt. Enligt Johannesson et al. (2013) så startar man förstudiefasen med en 

färdig uppdragsbeskrivning. Enligt boken Agil Projektledning av Tomas Gustavsson (2016) 

så ger förstudiefasen svar på vad projektet skall åstadkomma. 
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Under förstudien så utförs kreativa metoder enligt hur CREATOR arbetar. Metoder som 

används kan likna hur  konceptgenereringsfasen går till enligt Johannesson et al. (2013). De 

kreativa metoderna utförs oftast under en workshop tillsammans med kunden för att få en 

tydlig bild av projektet. Tillsammans med kunden skapas en gemensam bild av projektet som 

sedan utmynnar i en uppdragsbeskrivning. Vid utbildningen högskoleingenjörsprogrammet i 

innovationsteknik och design vid Karlstads universitet har metoden brief används som kan 

likna företagets uppdragsbeskrivning. En brief är ett dokument som skrivs i början av 

projektet, innan förstudie, där det framgår en tydlig beskrivning av projektet samt vilka krav 

och förväntningar som finns. Briefen bekräftar att båda parter är överens om vad uppgiften 

ska innebära samt vad som skall levereras (Landqvist 2001). 

 

Enligt svaren som samlades in genom enkäten så sammanfattas förstudiefasen att det 

viktigaste är att skapa en helhetsbild av produkten, samla in tillräckligt med underlag och att 

spåna idéer. Det är viktigt att alla inblandade vet vilka förväntningar som finns på produkten 

och projektet.  

 

Enligt Johannesson et al. (2013) så är det viktigaste i förstudiefasen att samla in tillräckligt 

med underlag, att man inte begränsar sig och att skapa en välformulerad kravspecifikation. 

Att spåna idéer kommer inte förrän konceptgenereringsfasen. 

 

Båda processerna kan liknas med begreppet Double Diamond. Double Diamond är en visuell 

karta över designprocessen som är uppdelad i följande fyra faser (Design Council 2015): 

- Discover – Skapa insikt i problemet och kundens behov 

- Define – Välja fokus för uppgiften 

- Develop – Generera lösningar 

- Deliver – Utveckla till en fungerande lösning 

Designprocessen är en modell för att arbeta med design inom produktutveckling (Stiftelsen 

Svensk Industridesign). Processerna startar med ett problem som de skall finna lösningar till 

därefter samlar man in information och breddar problemet för att inte begränsa sig. 

Processerna finner sig nu i fasen discover, att skapa insikt i problemet och kundens behov. 

Den visuella bilden över Double Diamond kan ses i figur 9. 
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Figur 9. Visuell bild av Double Diamond. 

 

 

 

Projektstart - Produktspecifikation 

Nästa steg i de två processerna skiljer sig åt. Enligt Johannesson et al. (2013) så är nästa steg 

produktspecifikation medan CREATOR arbetar med att nästa steg är projektstart. 

Projektstarten enligt CREATOR innehåller mer arbete kring de styrande dokumenten medan 

de styrande dokumenten har enligt Johannesson et al. (2013) producerats innan förstudiefasen 

startade.  

 

Under produktspecifikationsfasen så specificerar man vad som ska åstadkommas som resultat 

under produktframtagningen. Dokumentet används som en utgångspunkt vid sökningar efter 

konstruktionslösningar samt referens vid utvärdering av den slutgiltiga lösningen.  

 

Under projektstartsfasen så arbetar CREATOR för att flertalet styrande dokument ska 

fastställas. Det viktigaste i projektstartsfasen är att producera en projektdefinition och 

genomföra projektstartsmötet. Utifrån projektdefinitionen skapas en kravspecifikation som 

likar produktspecifikationen som beskrivs i Johannesson et al. (2013). 
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Efter de två faserna är genomförda så ligger båda processerna på samma position i projektet. 

Arbetet har skiljt sig åt mellan de olika faserna men båda utmynnar i en 

kravspecifikation/produktspecifikation.  

 

Efter att de två faserna är genomförda så ligger båda processerna i samma position i 

projektet. Arbetet under faserna har skiljt sig åt men båda processerna lägger stor vikt i att 

starta upp projektet på riktigt vid den här punkten. Genom att skapa en projektdefinition så 

skrivs ett kontrakt mellan kunden och företaget och då kan man påbörja det verkliga 

produktutvecklingsarbetet. Utifrån produktspecifikationen så framgår det exakt vilka 

funktioner produkten ska och därefter kan man påbörja produktutvecklingsarbete. 

 

Enligt Double Diamond så befinner sig båda processerna i fasen define, att välja fokus för 

uppgiften. Det innebär att båda processerna smalnar ner den informationen som de har samlat 

in i tidigare fas och tillämpar informationen i en produktspecifikation och en 

kravspecifikation beroende på process. Den visuella bilden av Double Diamond kan ses i 

figur 9 ovan. 

 

Koncept - Konceptgenerering + Konceptval 

Under konceptfasen arbetar man liknande i de två olika processerna, den stora skillnaden är 

att CREATOR inte tillämpar kreativa metoder i form av strukturerade metoder och övningar i 

den här fasen. CREATOR tillämpar skisser som kreativ metod i konceptfasen.  

 

Enligt Johannesson et al. (2013) är konceptgenerering och konceptval uppdelat i två olika 

faser medan CREATOR tillämpar både konceptgenerering och konceptval i samma fas. 

CREATOR använder sig inte av kreativa metoder i form av strukturerade metoder och 

övningar under den här fasen medan Johannesson et al. (2013) beskriver att man tillämpar 

strukturerade metoder och övningar i fasen.  

 

Både CREATOR och Johannesson et al. (2013) beskriver konceptgenereringen liknande. När 

CREATOR tar fram koncept sitter en person och skissar sig fram till flertalet koncept medan 

Johannesson et al. (2013) beskriver ett tillvägagångssätt som är mer strukturerat och där man 

tillämpar metoder. CREATORs arbetssätt kan liknas vid begreppet tyst kunskap. Begreppet 

kommer att tas upp mer detaljerat under rubrik 4. Diskussion.  
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När ett konceptval ska utföras visar CREATOR upp 3-5 koncept för kunden som sedan tar 

det slutgiltiga beslutet. Under konceptvalsfasen så använder man sig av flertalet metoder 

enligt Johannesson et al. (2013). Varje koncepts värde/kvalitet ska bestämmas och sedan 

jämföras. Därefter ska dåliga lösningar elimineras och slutligen används stödmetoder för att 

göra ett konceptval.  

 

CREATOR eliminerar koncept som de vet av erfarenhet inte skulle fungera och väljer 

därefter ut 3-5 koncept som visas upp för kunden. Johannesson et al. (2013) beskriver istället 

konceptvalet som mer metodiskt och strukturerat. 

 

Enligt begreppet Double Diamond så går båda processerna genom faserna develop, generera 

lösningar, och deliver, utveckla till en fungerande lösning, under konceptfaserna. Utifrån 

produktspecificeringen och kravspecifikationen som skapades i föregående fas så breddas 

informationssökandet ännu en gång, den här gången söker båda processerna efter 

lösningskoncept. I slutet av konceptfaserna när båda processerna befinner sig i fasen deliver 

så smalnas koncepten ner till ett slutgiltigt koncept. Den visuella bilden av Double Diamond 

kan ses i figur 9 ovan.  
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4. Diskussion 

Under projektet har fokus legat på att få fram så mycket information om hur man arbetar med 

produktutvecklingsprocessen på ett större företag. Studien om företaget innehållit en grundlig 

litteraturstudie på företagets projekthandbok och det har kompletterats med enkät samt 

intervju. Resultatet av att inte stressa fram information om produktutvecklingsprocessen 

enligt företaget har lett till att jag har skapat en djupare förståelse av hur företaget arbetar. 

Litteraturstudien på Johannesson et al. (2013) har legat i andra hand och har därför inte blivit 

lika omfattande som studien på företagets process. Jag anser att det är helt okej att 

litteraturstudien på Johannesson et al. (2013) har legat som andra hand då denna process är 

något som jag är van att arbeta med från utbildningen.  

 

Under projektets gång har flertalet förändringar behövts göras. Problemformuleringen har 

omformulerats och avgränsningar har satts. Tidplanen har också förändrats till att mer tid har 

lagts på förstudien. I början av projektet när tidplanen satts så avsattes för lite tid på 

förstudien, det ändrades tidigt i projektet. Förändringen med förstudien ledde till att 

konceptfasen blev lidande och behövde avgränsas.  

 

Utifrån enkäten som skickades ut framkom det att Projekthandboken saknar vissa moment 

och andra moment är felaktiga. Många tycker att projekthandboken är ett bra underlag att luta 

sig tillbaka på om det skulle uppstå administrativa problem i ett projekt. Projekthandboken är 

en bra start när man kommer till företaget som nyexaminerad. Genom enkäten framkom det 

att de inte följer projekthandboken under projekt men att de undermedvetet arbetar likt den. 

På frågan “Av vilken anledning arbetar ni inte mot projekthandboken?” var det två svar som 

beskriver arbetssättet. Svaren var:  

“Arbetar "som vi alltid gjort"” och “Vi följer nog den utan att veta om det i många fall”. 

Företaget har lång erfarenhet av produktutvecklingsprojekt och är vana med projekt inom 

olika områden. Erfarenheten hos de som arbetar med produktutvecklingprojekt tror jag är 

varför de inte använder Projekthandboken i större utsträckning. Begreppet tyst kunskap 

beskrivs i boken Anteckningar om designprocessen av Gustaf Rosell 2001. Begreppet kan 

kopplas till hur CREATOR arbetar med produktutvecklingsprocessen. De följer inga metoder 

men genom erfarenhet så följs metoderna utan att det går att sätta ord på det.  

 

Tyst kunskap framkom under intervjun med Lars-Olov gällande hur de arbetar med koncept. 
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Jan Landqvist skriver i boken Vilda idéer och djuplodande analys om designmetodikens 

grunder att det finns lika många metoder som det finns designers (s.9). Trots samma 

utbildning eller grund så finns det ingen designer som arbetar exakt lika som någon annan. 

Efter över 30 år i branschen har man anpassat och kombinerade metoder till det som passar 

en själv. Metoderna går inte att sätta ord på eftersom man inte följer en strukturerad metod 

utan man använder sig av erfarenhet.   

 

Jämförelsen mellan CREATORs produktutvecklingsprocess och 

produktutvecklingsprocessen som Johannesson et al. (2013) beskriver i boken 

Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design gav en tydlig skillnad 

mellan de två processerna. CREATOR arbetar med större och mer strukturerade dokument i 

projektets början men de arbetar mer kreativt och av erfarenhet under konceptfasen. 

CREATOR är ett produktutvecklingsföretag som utvecklar produkter till andra företag och är 

då i mer behov av fler och mer omfattande styrande dokument. Johannesson et al. (2013) 

beskriver inte ett lika strukturerat arbetssätt i projektets början då mindre dokument 

sammanställs medan de arbetar mer strukturerat under konceptfaserna. Vid utbildningen 

högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design har det inte funnits behov av 

att använda styrande dokument då produktutvecklingen har skett som en del av utbildningen 

med syfte att genomgå processen som ett lärande moment.  

 

Under litteraturundersökningen av de två olika processerna såg det ut som att de två 

processerna skiljde sig mycket mellan varandra. Faserna var namngivna till olika namn och 

arbetssättet skiljde sig. Under jämförelsen skapades en djupare förståelse av de båda 

processerna och hur de stod mot varandra. Efter varje fas så var de båda processerna på 

ungefär samma ställe i projektet.  

 

Genom att komplettera och stödja information som hämtades ur Johannesson et al. (2013) 

med annan litteratur som berör områdena blev informationen som samlades in mer trovärdig 

och pålitlig.  

 

Genom den praktiska studien som utfördes skapades en grundlig förståelse av hur de arbetar 

med kravspecifikation samt koncept. För att skapa en djupare förståelse av deras metoder 

hade det behövts läggas mer tid på den praktiska studien samt varit delaktig i ett verkligt 

projekt som företaget utför.  
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Att tillämpa en sekundär frågeställning på den praktiska studien gav ett mer trovärdigt 

utförande än om jag endast hade studerat metoderna. Den sekundära frågeställningen “Hur 

minskar man belastningsskador vid kontorsarbete?” valdes eftersom det är ett ämne som 

ligger i tiden. 

 

Designprocessen är ett begrepp som tas upp under rubrik 3.4 Jämförelse där begreppet 

Double Diamond också tas upp. Produktutvecklingsprocessen är en del av designprocessen. 

Under en föreläsning med Lennart Wihk3 beskriver han att designprocessen startar innan 

produktutvecklingsprocessen. Designprocessen består av 6 steg - definiera problemet, samla 

information, hitta och analysera lösningar, ta fram lösningar, feedback, förbättra (Discover 

Design - Chicago Architecture Center, u.å.). I förstudiefasen så befinner sig båda processerna 

i designprocessen och dess två första steg. När processerna sedan går vidare till nästa fas så 

påbörjas produktutvecklingsprocessen. Produktutvecklingsprocessen börjar enligt Lennarth 

Wihks syn på produktutveckling när man har fastställt vad man ska utforma i projektet. Efter 

förstudiefasen skapas en specifikation enligt de båda faserna som ska lägga grund för vad 

som ska utformas under projektet.  

 

Efter att ha genomgått delar av CREATORs process så har jag fått insyn av hur ett verkligt 

företag arbetar. Under min utbildning på Karlstads universitet har jag fått erfarenhet av att 

arbeta enligt Johannesson et al. (2013). Jag tycker att det finns fördelar och nackdelar med 

båda processerna och hur man arbetar. Ett exempel på fördel hos CREATORs process är att 

man skapar en tidplan över projektet efter förstudiefasen. Min erfarenhet från utbildningen är 

att tidplanen har skapats innan förstudien vilket har lett till att tidplanen ofta förändrats då 

man inte vet hur mycket information man har att arbeta med. Jag själv skulle föredra att 

arbeta likt CREATORs process i början av projektet och när konceptgenereringen börjar gå 

över och arbeta likt det Johannesson et al. (2013) beskriver. Anledningen till att jag skulle 

föredra att arbeta likt det Johannesson et al. (2013) beskriver under konceptgenereringen är 

att jag inte har någon större erfarenhet av produktutveckling och har behovet av att använda 

mig av metoder tills jag är bekväm i min roll som produktutvecklare.  

                                                 
3 Lennarth Wihk, föreläsning den 13 maj 2019. Begreppet ”design” 
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5. Slutsats 

I detta projekt har undersökningar utförts för att beskriva skillnaden mellan den teoretiska 

produktutvecklingsprocessen som tillämpas under utbildningen och den praktiska 

produktutvecklingsprocessen enligt företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB. Av 

resultatet som framkom så skiljer sig processerna åt i struktur och metoder inom 

konceptfaserna samt gällande de styrande dokumenten.  

 

Båda processerna får ut samma resultat efter respektive fas men arbetet inom faserna skiljer 

sig mellan processerna. Boken Produktutveckling - Effektiva metoder för design och 

konstruktion riktar sig mot studenter och nyexaminerade och beskrivningen av 

produktutvecklingsprocessen är anpassad för den målgruppen. CREATOR har många års 

erfarenhet av produktutvecklingsprocessen och arbetar därför mer av erfarenhet och tyst 

kunskap.  

 

Om CREATOR Teknisk Utveckling skulle vilja gå vidare med informationen som 

framkommit i rapporten borde dem fokusera på följande punkter.  

- Diskutera tillsammans i företaget kring frågeställningen “hur arbetar vi egentligen?” och 

utifrån svaren diskutera om förändringar i processen behöver göras.  

- Genomgång av Projekthandboken tillsammans med de som arbetar inom faserna som boken 

berör. Genom feedback och åsikter borde en revidering av Projekthandboken utföras.  

- Eventuellt göra en förenklad version av Projekthandboken för de som är nyexaminerade 

eller är ny på företaget.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Projektplan 

Examensarbete VT19  
“Hur skiljer sig den teoretiska produktutvecklingsprocessen mot den praktiska 

produktutvecklingsprocessen enligt CREATOR Teknisk Utveckling AB?”  

 

 

Ellinor Englundh  
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Bakgrund 

Examensarbetet är ett samarbete mellan studenten Ellinor Englundh på Karlstads universitet 

och företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB. Examensarbetet, MSGC12, motsvarar 

22.5hp och utförs under VT19. Handledare från företaget är David Svadling, engineering 

manager CREATOR Teknisk Utveckling AB. 

 

Företaget CREATOR Teknisk Utveckling AB har arbetat med produktutveckling sedan 1982. 

Företaget har sitt huvudkontor i Vikmanshyttan, Dalarna, men har även kontor i Borlänge, 

Dalarna. CREATOR arbetar med produktutveckling och har kunskap inom flertalet områden, 

tex. design, ergonomi, mekanik, elektronik och projektledning.  

 

Genom att undersöka den teoretiska produktutvecklingsprocessen som tillämpas under 

studietiden och jämföra den mot hur ett verkligt företag arbetar så skapas en djupare 

förståelse av produktutvecklingsprocessen. Produktutvecklingsprocessen kan utföras på olika 

sätt beroende på vilket företag projektet utförs på eller vilken kund man arbetar mot. 

Utbildningen lär ut produktutvecklingsprocessen för att studenter ska vara förberedda för 

framtida arbeten. 

 

Genom att jämföra de två olika processerna mot varandra så framkommer det skillnader hur 

man arbetar som nyexaminerad samt med flera års erfarenhet av processen.  

 

 

Mål 

Huvudmålet med projektet är att studenten ska få djupare förståelse i företagets 

produktvecklingsprocess samt de metoder som används. Genom att tillämpa företagets 

process i områdena kravspecifikation samt konceptgenerering utvecklar studenten sin 

kunskap inom dessa områden. Studenten kommer använda sig av en sekundär frågeställning 

när det praktiska arbetet tillämpas. Genom intervjuer, enkät, litteraturundersökning samt 

praktiskt arbete kommer studenten få en inblick i vad skillnaden mellan den praktiska 

produktutvecklingsprocessen enligt CREATOR och den teoretiska enligt Johannesson et al. 

(2013). Projektet är uppdelat i delmål som kommer att ligga som grund för att nå projektets 

huvudmål. Delmålen i projektet är:  

- Genomgå delar av företagets produktutvecklingsprocess och de metoder som används inom 
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företaget 

- Tillämpa moment av produktutvecklingsprocessen enligt CREATOR på en frågeställning 

- Se de skillnader som finns mellan teoretisk produktutveckling och praktisk 

produktutveckling 

- Studenten ska självständigt redovisa projektet i form av en utställning, slutpresentation 

samt slutrapport 

 

De akademiska mål som finns i examensarbetet är att genomföra en projektplanering med 

tillhörande projektplan som innehåller en riskanalys samt en tidsplan. Delmål som finns 

under examensarbetet var en delredovisning, en slutredovisning samt att det skulle 

genomföras en opponering på den skriftliga rapporten som är ett examinerande dokument i 

examensarbetet. 

 

Huvudmålet och delmålen ska vara uppfyllda senast v.22-23 2019, för exakta datum se 

GANTT-schema, bilaga 1. 

 

Organisation 

Organisationen består av tre huvudpersoner med olika ansvarsområden, Studenten, 

handledare från Karlstads universitet samt handledare från CREATOR Teknisk Utveckling 

AB.  

Studenten 

Projektet kommer att utföras av studenten Ellinor Englundh på Karlstads Universitet. 

Studentens ansvarsområden är att se till att samtliga mål med projektet uppfylls innan utsatt 

tid, att boka handledning med handledaren från Karlstads universitet samt att ha kontakt, 

uppdatera kring projektet och att boka handledning med handledare från företaget.  

Handledare Karlstads universitet 

Studentens handledare från Karlstads Universitet är Lennart Wihk. Handledarens 

ansvarsområde är att ge studenten handledning genom projektets gång.  

Handledare CREATOR Teknisk Utveckling AB 

Handledare från företaget är David Svadling, engineering manager CREATOR teknisk 
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utveckling AB. Handledarens ansvarsområden är att förse studenten med handledning under 

projektets gång, handleda studenten genom företagets produktutvecklingsprocess och 

metoder samt förse studenten med den information som är relevant för projektet.  

 

Kontaktuppgifter 

Ellinor Englundh 076-805 32 21 ellinorenglundh@gmail.com 

Lennart Wihk 054-700 21 69 lennart.wihk@kau.se 

David Svadling 0243-21 31 07 david.svadling@creator.se 

 

 

Projektmodell 

Projektet startas v.4 2019 och beräknas avslutas v.23 2019. Projektet omfattar 600 timmar 

totalt varav 200 timmar kommer läggas på rapportskrivning.  

 

Projektplan  
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Projektstart  

Under projektstarten kommer studenten skriva en projektplan, en tidsplanering samt en 

riskanalys. Samtliga dokument kommer finnas i denna rapport.  

 

Förstudie  

Förstudien kommer ligga som grund för projektet. Förstudien kommer att utföras med hjälp 

av litteraturstudie, intervjuer av företaget samt enkät till de som jobbar på CREATOR 

Teknisk Utveckling AB. 

Målet med förstudien är att få en djupare förståelse av hur företaget arbetar med metoder och 

processen samt öka förståelsen för den teoretiska produktutvecklingsprocessen. Förstudiens 

struktur kan komma att ändras under fasen. Förstudien beräknas fortgå fram tills 

jämförelsefasen startar. Förstudiefasen är en central fas i projektet där informationen som 

samlas in ständigt kommer att kompletteras under projektets gång.  

 

Praktisk studie 

Syftet med att en praktisk studie kommer att utföras är att studenten ska få en djupare 

förståelse av hur företaget arbetar. Den praktiska studien kommer att utföras på momenten 

kravspecifikation och koncept. Förstudien kommer att ligga som grund för det praktiska 

utförandet av kravspecifikationen.  

 

Kravspecifikation 

Det kommer att utföras en kravspecifikation som kommer vara en modell av företaget 

CREATOR Teknisk Utveckling AB. Kravspecifikationen kommer att innehålla en 

kriteriematris och eventuellt en QFD. Kravspecifikationens struktur kan komma att ändras 

beroende på hur företaget arbetar.  

 

Koncept 

Det kommer att utföras ett praktiskt utförande på koncepfasen. Processen som komma att 

användas är enligt CREATOR Teknisk Utveckling AB.  

 

Jämförelse  

Utifrån förstudien och den praktiska studien som utfördes kommer det göras en jämförelse 

mellan den teoretiska produktutvecklingsprocessen och hur företaget arbetar med 
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produktutvecklingsprocessen. Jämförelsen kommer ske mellan de olika momenten som de 

två processerna är uppdelade i, tex förstudie, projektstart och koncept. 

 

Avslutningsfas och rapport 

Under avslutningsfasen kommer projektet presenteras genom en utställning på Karlstads 

universitet den 27 maj 2019 samt en slutpresentation för företaget samt handledare och 

examinator den 28 maj 2019. En rapport kommer att skrivas under projektets gång, 

opponering på rapporten kommer att ske den 4-5 juni 2019. 

 

 

Milstolpar, grindhål och färdigdatum 

 

Projektfas Milstolpar  Grindhål Färdigtid  

Projektstart   Projektplan godkänd 

av företaget 

v.6 

Projektplan Projektplan klar  2019-02-08 

Metodik-del Delredovisning   2019-03-21 

Kravspecifikation   Godkänd av företaget v.12 

Konceptfas   v.15 

Jämförelse   v.19 

Projektavslutning  Utställning/Slutredovis

ning   

 v.22   

Projektavslutning  Opponering  v.23 
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WBS och GANTT 

 

 

 

WBS-schema 
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GANTT-schema 

 

 

 

Kommentarer till tidplan och resursplan 

Tidsplanen utgår från WBS-schemat och GANTT-schemat och beskriver tidsperioden för de 

olika områdena i projektet. Tidsplanen är planerad med avseende att leda till ett framtungt 

projekt genom att planera in buffertar. Tidsplanen kan komma att revideras.  

 

Riskbedömning 

Riskbedömningen innehåller händelser som kan uppstå under projektets gång och därmed 

försena projektet. Händelserna hanteras som risker och utvärderas på två punkter, sannolikhet 

att händelsen sker samt konsekvens. Sannolikheten och konsekvensen utvärderas på en 1-5 

skala som sedan multipliceras med varandra och utgör en riskpoäng. De händelser som får 

hög riskpoäng prioriteras högt i de förberedande arbetet.  

 

Riskbedömning  S K R Åtgärd  

Tidsplanen spricker av olika skäl 4 5 20 Revidera tidsplanen 

För höga målsättningar 3 2 6 Smalna av projektet och 

anpassa frågeställningen 
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Problem att samla information  4 3 12 Kolla med uppdragsgivare 

om de har relevant 

information samt kolla 

bibliotekets sökbas  

Bristande dokumentation 2 5 10 Gå tillbaka för att hitta 

tidigare versioner samt 

återskapa dokument om 

möjligt 

Oklar problemformulering  4 3 12 Tydliggör 

problemformuleringen 

tillsammans med företaget 

Otillräckliga resurser  2 3 6 Kontakta uppdragsgivare och 

diskutera med handledare 

Brist på kommunikation med 

uppdragsgivare 

2 4 8 Kontakta uppdragsgivare och 

schemalägg regelbunden 

kommunikation 

Problem att utveckla rimliga 

lösningsförslag under 

konceptgenerering  

3 4 12 Utveckla metoderna och gå 

tillbaka till föregående steg 

och tydliggör krav och 

önskemål.  

Företaget blir missnöjd med projektet 1 5 5 Dialog med företaget om det 

finns möjlighet att 

komplettera  

 

S - sannolikhet, K - konsekvens, R - riskpoäng (SxK) 
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Dokumenthantering 

Studentens dokument kommer att sparas på studentens Google Drive. Dokument som 

hanteras tillsammans med företaget kommer att delas tillsammans med företaget via mail och 

sparas av studenten på dens Google Drive. Dokumenten sparas efter ändringar i formatet 

“Projektplan_v2.0” och läggs upp på studentens Google Drive. 
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Bilaga 2  

 

Sammanställning av produktutvecklingsprocessens faser enligt boken 

Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design. 

 

Förstudie 

Förstudien startas med en förutsättningslös problemanalys. Därefter går man vidare och 

börjar ta fram bakgrundsmaterial för samtliga områden som nyutvecklingen eller 

vidareutvecklingen berör. Det är viktigt att man inte begränsar sig utan undersöker alla 

olika möjliga lösningar. Fasen ska utmynna i en kravspecifikation där de funktionella 

kraven är fastställda. 

 

 

 

Produktspecifikation 

I produktspecifikationsfasen skapas en specifikation av vad som ska åstadkommas som 

resultat under produktframtagningen. Produktspecifikationen kommer att användas som en 

utgångspunkt vid sökningar efter konstruktionslösningar samt referens vid utvärdering av 

den slutgiltiga lösningen. Specifikationen är ett dokument som kommer att utvecklas och 

uppdateras under projektets gång.  

 

Specifikationen måste vara så rätt som möjligt från början för att undvika att behöva gå 

tillbaka i processen. Att behöva gå tillbaka i processen är både tidskrävande och kostsamt 

för projektet.  

 

Kriterierna delas upp i två huvudkategorier, krav och önskemål. Krav är kriterier som måste 

vara fullständigt uppfyllda medan önskemål kan tillåtas att bli uppfyllda mer eller mindre.  
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Konceptutveckling - konceptgenerering 

Under konceptgenereringen skapas en lösningsneutral problembeskrivning som är konkret 

och detaljerad. Detta används senare som grund för funktionsanalysen som har syftet att 

dela upp i samtliga funktioner som ska åstadkommas av produkten. Det skapas 

lösningskoncept för varje delproblem som framkom från funktionsanalysen, i syfte att 

kombinera dessa lösningar till ett slutgiltigt lösningskoncept för hela problemet.  

 

När man genererar lösningar till de olika delproblemen så använder man sig oftast av 

antingen kreativa metoder eller rationella och systematiska metoder. När man använder sig 

av de kreativa metoderna ingår oftas brainstorming som hjälpmedel.  

 

När man har lösningsalternativ till samtliga delproblem så sätts de slutligen ihop till ett 

totallösningsalternativ. Man tar fram ett antal totallösningsalternativ som uppfyller alla krav 

i produktspecifikationen. 
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Konceptutvärdering och konceptval 

Utvärdering av de lösningsalternativen som tagits fram i föregående fas innebär att varje 

alternativ ska analyseras med avsikten att bestämma dess värde/kvalitet. Varje 

lösningsalternativs värde/kvalitet ska sedan analyseras mot de krav och önskemål som 

formulerats i produktspecifikationen och sedan jämföras mot varandra. 

 

Det första steget i utvärderingsprocessen är att eliminera dåliga lösningar. Att eliminera 

dåliga lösningar kan redan vara påbörjat i föregående fas. Nästa steg i processen är att med 

hjälp av beslutsmatriser eliminera ytterligare lösningar. Under det här steget i processen kan 

det hända att man hittar kombinationer av tidigare alternativ och lägger till kombinationen 

som ett lösningsförslag. Det sista steget i processen är att med hjälp av stödmetoder jämföra 

de sista lösningsalternativen och slutgiltigen göra ett konceptval.  

 

 

 

Konfigurering och detaljkonstruktion  

Utifrån konceptbeskrivningen som togs fram i föregående fas ska det valda konceptet 

vidareutvecklas till en fungerande produkt. Det som ingår i fasen är:  

- dimensionera och välja ut standardkomponenter 

- konstruera nya, unika detaljer och välja material till dessa 

- definiera produktens arkitektur 

- beskriva produktens layout 

Kortfattat så beskrivs produktens konstruktion i detalj. Målet är att beskrivningen av 

konstruktionen ska ligga som underlag för prototypfasen.  

 

 

 

 

 



68 

 

Prototyp 

Man brukar prata om två olika sorters prototyper, virtual prototyp och fysisk prototyp. 

Virtual prototyp är när man modellerar och simulerar produkten i dator. Man använder sig 

ofta av CAD för att få en visuell bild av produkten samt kunna studera olika rörliga 

mekanismer. Fysisk prototyp är en prototyp som man kan känna på i verkligheten. Man 

använder ofta fysiska prototyper för att visa formen på produkten eller för att  visa 

funktioner. 
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Bilaga 3 

 

Sammanställning av produktutvecklingsprocessens faser enligt CREATOR 

Teknisk Utveckling AB. 

 

Förstudie 

I förstudien så sker en uppdragsgenomgång innan projektstart. Förstudien innehåller bland 

annat att en uppdragsbeskrivning skapas och en kreativ workshop. Målet med förstudien är 

att samtliga inblandade ska ha samma bild av projektet och vad som förväntas av vad och 

en. Bemanning av projektet har inte skett ännu, det sker i ett senare skede av projektet.  

 

 

Projektstart 

Efter det har erhållits en uppdragsbeskrivning så går man vidare till projektstart. Under 

projektstarten skall de styrande dokumenten för projektet genereras. Det skapas en 

projektdefinition som ska betraktas som ett kontrakt mellan projektägaren och 

projektledaren. I projektdefinitionen definieras vad uppdraget omfattar samt hur 

avrapportering av ekonomi, kvalitet och tidplan skall ske mot projektägaren. 

Projektdefinitionen ska i sin tur bland annat referera till kravspecifikation, testspecifikation 

och detaljerad tidplan.  

 

Startfasen avslutas med ett projektstartmöte där samtliga som är berörda av projektet ska 

delta. Bemanning av projektgruppen har då skett. Målet med projektstartmötet är att 

redovisa, diskutera och fastställa tidplanen med projektmedlemmarna samt att se till att 

samtliga har samma bild av projektet och vet vad som förväntas av dem.  
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Koncept 

När de styrande dokumenten är fastställda så går man vidare till konceptfasen. 

Konceptfasen itereras tills man har fått fram fungerande koncept. Målet med konceptfasen 

är att slutligen få fram ett verifierat koncept samt en första prototyp. Under fasen uppdateras 

även styrande dokument samt att en delleverans till kunden sker.  

 

Det utfördes en intervju angående konceptfasen för att samla mer information om hur de 

arbetar för att få fram koncept. Se rubrik 3.2.2.1. 

 

 

Konstruktion 

När konceptet är verifierat går man över till att producera tillverkningsunderlag. 

Tillverkningsunderlaget produceras i samarbete med en producent. Certifieringstester skall 

utföras på konceptet innan tillverkningsunderlaget blir verifierat. Under denna fas tillverkas 

även prototyper som skapas av den slutgiltiga producenten. Målet med fasen är att få fram 

ett verifierat tillverkningsunderlag.  

 

 

Produktion  

Efter en väl genomförd konstruktionsfas där ett verifierat tillverkningsunderlag är fastställt 

går man vidare till produktionsfasen. Under produktionsfasen hjälper CREATOR 

producenten att rampa upp sin produktion. Innan man påbörjar produktionen så skall 

produkten ha ett produktgodkännande.  
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Projektavslut 

Projektavslut kallas den fasen som kommer när projektet anses vara avslutat. Det 

säkerhetsställs att en komplett och sista leverans till kunden har gjorts innan projektet 

stängs. Syftet med projektavslutsfasen är att genomföra en slutleverans av produkten, få ett 

kontrollerat slut på projektet, överföra resultat till projektägaren samt summera projektet. 

Det ska ske en sammanställning av projektgruppens erfarenheter som förs in i slutrapporten 

samt att slutrapporten ska bli godkänd från projektledaren.  
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Bilaga 4 

 

Sammanställning intervju 

Konceptfas enligt CREATOR Teknisk Utveckling AB 

Intervjun skedde med Lars-Olov Ahlgren den 16 april 2019. 

 
Konceptfasen ser olika ut beroende på vilken kund man arbetar tillsammans med och vilken 

produkt/tjänst som ska utvecklas. Ofta har kunden en egen ide om hur produkten ska se ut.  

 

Arbetet med konceptfasen börjar alltid med att man kollar igenom kravspecifikationen. Olika 

egenskaper, utseende och funktioner. Därefter väljer man ut saker som man tycker är viktiga 

att fokusera på. Ofta har kunden en uppfattning om vad de tycker är viktigt och då tar man 

hänsyn till det men anpassar det efter vad man tycker är viktigt.  

 

Konceptfasen avgränsas redan från start genom att ta hänsyn till produktionen. Tar man inte 

hänsyn till produktionen från start i konceptfasen så kommer den fasen ta längre tid samt bli 

dyrare.  

 

När man sedan har valt ut kriterier från kravspecifikationen så används sällan 

rangordningsmetoder. Utan man väljer ut flertalet viktiga kriterier som man påbörjar att 

skissa upp. Skisserna kan vara allt ifrån utseende på produkten till hur någonting ska vara 

placerad. Det skapas mängder av skisser tills man hittar något som känns bra och avstämmer 

sedan mot kravspecifikationen. Det är viktigt att redan från start skissa produkter som skulle 

fungera att producera.  

 

Det skapas en grovskiss för att visa upp för kunden för att ge kunden en visuell bild. 

Godkänner kunden grovskissen så skapas prototyper för att ge en känsla i 3D.  

 

Vid konceptvalet ska det finnas mellan tre och fem koncept som visas upp för kunden. 

Koncepten brukar vara relativt lika varandra. Desto större budget projektet har ju olika kan 

koncepten vara. Av erfarenhet så blir koncepten färre då man erhåller mer rutin och vet vad 

som fungerar.  
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I konceptfasen använder man sig sällan av metoder såsom brainstorming och 6-3-5. De 

metoderna används i ett tidigare skede av projektet. Projekt brukar starta med att man har en 

workshop tillsammans med kunden och då utför man olika metoder och arbetar utan 

begränsningar. Metoderna kan vara brainstorming eller motsvarande 6-3-5. Det man får fram 

under workshopen sammanställs och används som en vägledning.  
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Bilaga 5 

 

Sammanställning enkät 

Fråga Sammanställt svar 

Vad är anledningen till att du inte har 

så bra koll på projekthandboken? 

Anledningen till att de flesta inte känner att 

de har så bra koll på företagets 

projekthandbok är att projekten som de 

arbetar med varierar så pass mycket att det är 

svårt att tillämpa PH på alla projekt. Hela PH 

behövs sällan under ett helt projekts gång. 

Vissa tycker även att det saknas delar eller 

att vissa delar är felaktiga mot hur de 

egentligen arbetar.  

Av vilken anledning arbetar ni inte 

mot projekthandboken? 

Projektet varierar som sagt vilket gör det 

svårt att alltid arbeta mot projekthandboken. 

Företaget arbetar flexibelt mot kundens 

behov och har i vissa fall ingen användning 

för att följa PH. Följer man PH vid ett 

projekt kan det leda till att projektet blir lite 

“stelbent”. I många fall upplever de som 

arbetar på företaget att de följer 

projekthandboken utan att veta om det. De 

som arbetar på CREATOR har så pass bra 

erfarenhet av projekt och processen så de 

inte behöver ha den som underlag i många 

fall.  
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Vad tycker du är bra i 

projekthandboken? 

Det som är bra med projekthandboken är att 

alla rutiner, strukturer och processer finns 

nedskrivna, helheten av processen finns 

dokumenterad. Ett bra underlag att kolla på 

så man inte har missa väsentligheter. PH är 

bra att använda sig av vid nyrekrytering. 

Vad tycker du är mindre bra eller 

saknas i projekthandboken? 

Projekthandboken skulle behöva mer 

information om hur mindre projekt bedrivs. 

PH är tungjobbad och skulle behöva 

förenklas, få mer verklighetsförankring samt 

lättare att hitta i den. Vissa delar är som sagt 

felaktiga mot hur de egentligen arbetar med 

projekt. Fasen mellan koncept och 

konstruktion är feldragen samt att avsnittet 

detaljkonstruktion saknas. Konceptfasen 

samt konstruktionsfasen är två avsnitt som 

borde kollas igenom och förändras.  

Vilken del i förstudiefasen anser du 

vara mest givande för ett lyckat 

projekt? 

Det viktigaste i förstudiefasen är att skapa en 

helhetsbild av produkten, samla in 

tillräckligt med underlag och att spåna ideer. 

I förstudiefasen är det viktigt att alla vet 

vilka förväntningar som finns på produkten 

och projektet.  
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Vilken del i projektstartsfasen anser 

du vara mest givande för ett lyckat 

projekt? 

  

För att ett projekt ska lyckas är det viktigt att 

man i projketstartsfasen reder ut vilka roller 

samtliga har i projektet. Det är viktigt att 

man skapar en bra projektgrupp där 

medlemmarna lär känna varandra och hur 

man arbetar. Under projektstartsfasen reder 

man ut så alla i projektgruppen har samma 

målbild och är medvetna om projektets mål 

med kunden. 

Vilken del i konceptfasen anser du 

vara mest givande för ett lyckat 

projekt? 

I konceptfasen är det viktigt att man tänker 

brett redan från starten, att förutsättningslöst 

skapa ideer som man sedan sammanställer. 

Under konceptfasen är det viktigt att man 

snabbt får fram en “ruska” (prototyp) så man 

kan känna på produkten. 

Vilken del i konstruktionsfasen anser 

du vara mest givande för ett lyckat 

projekt? 

I konstruktionsfasen är det viktigt att man 

tidigt får koll på rätt startparter och ritramar. 

En bra kontakt med leverantörer om det är 

möjligt att tillverka, en bra kundkontakt samt 

avstämning med projektgruppen så man 

väljer rätt lösning. Det är viktigt under den 

här fasen att man dokumenterar varför 

konstruktionen har valts samt att man 

verifierar konstruktionen mot tidplan och 

kostnader. Att jobba mycker med detaljer 

och moduler samtidigt som man har helheten 

ligger som grund för att få en bra 

slutprodukt. 
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Vilken del i produktionsfasen anser du 

vara mest givande för ett lyckat 

projekt? 

Under produktionsfasen är det viktigt att 

man säkerställer att underlaget är rätt, att 

ritningarnas uppbyggnad är gjorda för att 

läsas och tolkas rätt. Det är bra om 

leverantören har varit med tidigt i 

konstruktionen och att kommunikationen 

mellan konstruktion och produktion är bra. 

Det är även viktigt med uppföljning, 

samarbete och feedback för ytterligare 

utveckling av produkten. 

Vilken del i avslutningsfasen anser du 

vara mest givande för ett lyckat 

projekt? 

  

Under avslutningsfasen är det viktigt att 

överlämningen till kunden blir så smidig och 

proffsig som möjligt, samt att kunden blir 

nöjd med resultatet. I avlsutningsfasen 

dokumenterar man projektet samt att man 

följer upp, utvärderar och sammanställer vad 

som gick bra och vad som kunde gjorts 

bättre. Den dokumentationen bör göras på ett 

sådant sätt att den kommer till nytta för både 

kund och för företaget. Tillslut är det viktigt 

att man håller ett avslutande möte med 

projektgruppen. 
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Finns det någon del av ett projekt som 

du tycker är onödigt eller mindre 

givande för projektet? 

Det som de som arbetar på CREATOR 

tycker är minst givande i ett projekt är det 

administrativa arbetet som kan bli 

överarbetat, samt arbetet med en detaljerad 

tidplan som måste uppdateras. När man 

behöver städa och rätta till saker efter 

leverans pga dålig struktur under arbetet. 

Arbete med styrande dokument och 

rapporter, samt närvaro på plats hos kunden 

vi uppstart och avstämning kan kosta många 

timmar och ta kraft från projektets kreativa 

arbete. 

Vad anser du är det viktigaste för att 

själv utvecklas genom att arbeta med 

projekt och i en projektgrupp? 

För att själv utvecklas som individ i ett 

projekt gäller det att samarbeta med 

kollegorna, vara öppen och nyfiken, ge och 

ta feedback, våga ta plats och låta andra ta 

plats, kommunicera, lita på magkänslan, vara 

ödmjuk och visa respekt och att utnyttja sina 

egna och kollegornas kunskaper på bästa 

sätt. 
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Bilaga 6 

Kravspecifikation 

Examensarbete VT19  
“Hur skiljer sig den teoretiska produktutvecklingsprocessen mot den praktiska 

produktutvecklingsprocessen enligt CREATOR Teknisk Utveckling AB?”  

 

 

Ellinor Englundh 
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1. Introduktion 

1.1 Allmänt 

Dokumentet kommer att behandla kravspecifikationen i examensarbetet Hur skiljer sig den 

teoretiska produktutvecklingsprocessen mot den praktiska produktutvecklingsprocessen 

enligt CREATOR Teknisk Utveckling AB? av Ellinor Englundh. Kravspecifikationen är en 

modell av CREATOR Teknisk Utveckling AB. Kravspecifikationen är förkortad på grund av 

sekretess.  

 

Kravspecifikationen behandlar frågeställningen “Hur minskar man risken för 

belastningsskador vid kontorsarbete?”. Kravspecifikationen kommer att ligga som ett 

underlag i konceptfasen. 

1.2 Syfte 

Syftet med att utföra en praktisk studie på metoden kravspecifikation är för att få djupare 

förståelse av hur företaget arbetar med kravspecifikation. Den praktiska studien kompletterar 

den teoretiska studien som utfördes på CREATORs process.  

1.3 Förkortningar 

Inga förkortningar förekommer i dokumentet.  

1.4 Definitioner 

I denna specifikation gäller att:  

K = Krav 

Krav innebär ett obligatoriskt krav som måste uppfyllas. 

Ö = Önskemål  

Önskemål innebär ett högst önskvärd egenskap.  

2. Krav 

Kraven för respektive rubrik behandlas under rubriken. Saknas applicerbara krav så ersätts 

numreringen med N/A. 
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2.1 Egenskaper 

2.1.1 Design krav 

Designen ska vara anpassad till arbetsplatser där datorer är ett hjälpmedel som används ofta. 

Produkten ska vara ergonomisk anpassad i avseende på fysisk, kognitiv och emotionell 

ergonomi.  

Design fysisk design 

Designen ska vara anpassad efter produktens fysiska funktion. Den fysiska funktionen ska 

uppfylla de ergonomiska kraven och önskemålen.  

 

Design kognitiv ergonomi  

Designen ska vara anpassad med avseende på kognitiv ergonomi. Produkten får inte vara 

utformad för att dra till sig uppmärksamhet i form av ljus och reflektioner. Produkten ska 

vara anpassad för att inte utlösa oro eller stress.  

 

Design emotionell ergonomi 

Designen ska vara anpassad efter slutanvändarens känslomässiga relation till produkten. 

Produkten får inte vara ett objekt som slutanvändaren drar sig för att använda. Designen ska 

vara anpassad för daglig användning på en arbetsplats.  

2.3 Miljökrav 

2.3.1 Temperatur 

Kraven och önskemålen på temperaturen kommer att användas som grund i materialvalet. 

Kraven och önskemålen beskrivs i en kriteriematris, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Kriteriematris temperaturkrav. 

Kriterie Krav / Önskemål Funktion / Begränsning 

Tåla rumstemperatur K  

Tåla +50 grader K  
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Kraven och önskemålen kommer att uppdateras under materialvalsfasen. 

2.3.2 Fukt 

Kraven och önskemålen för fukt kommer att ligga som grund vid materialvalet. Kraven och 

önskemålen beskrivs i en kriteriematris, se tabell 2.   

 

Tabell 2. Kriteriematris fuktkrav. 

Kriterie Krav / Önskemål Funktion / Begränsning 

Tåla normal rumsfukt K  

Vattentålig K  

 

Kraven och önskemålen kommer att uppdateras under materialvalsfasen. 

2.4 Material 

Det ska utföras ett materialval på produkten i ett senare skede av projektet. Materialvalet 

grundar sig i kriteriematrisen, se tabell 3. Samt av miljökraven satta i punkt 2.3.1 och 2.3.2. 

 

Tabell 3. Kriteriematris materialval 

Kriterie Krav / Önskemål Funktion / Begränsning 

Hudvänligt K  

Ej orsaka fysiska skador K  

Ej orsaka onödiga spänningar K  

Avsaknad av struktur K  

 

 

2.8 Tillverkning 

Utifrån konceptvalet kommer det bestämmas en tillverkningsmetod som komma att 

användas. Tillverkningsmetoden ska uppfylla de krav och önskemål som presenteras i 

kriteriematrisen, se tabell 4. Kraven och önskemålen kommer efter projektets gång att 

uppdateras.  
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Tabell 4. Kriteriematris tillverkningskrav. 

Kriterie Krav / Önskemål Funktion / Begränsning 

Enkel att massproducera K  

Uppfyller krav för 

egenskaper 

K  

 

 

2.10 Fysiska egenskaper 

2.10.1 Storlek 

Storleken kommer vara anpassad efter ett standard skrivbord. Storleken fastställas när 

konceptgenerering är färdigställd. 

2.10.2 Vikt 

Kravet är att produkten ska vara mobil och lätt kunna förflyttas. Krav på vikten kommer att 

fastställas när konceptvalet är färdigställt.  

2.11 Ergonomi 

Utifrån den litteraturstudien som utförs på ämnet drogs slutsatsen att belastningsskadorna vid 

kontorsarbete kan uppkomma av flera orsaker. Vid en arbetsplats där arbete vid dator är en 

stor del så krävs det att hela arbetsplatsen är anpassad utifrån individen. Matriserna behandlar 

användning av arbetsstol, styrdon och tangentbord, se tabell 5, 6 och 7. 

 

Arbetsstol 

Tabell 5. Kriteriematris ergonomi arbetsstol.  

Kriterie Krav / Önskemål Funktion / Begränsning 

Reglerbar höjd stolsits K  

Reglerbart sittdjup stolsits K  

Regleringsbart ryggstöd, 

höjdled och vinklas 

K  
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Rörelsefrihet  K  

Förhindra framdragna 

skuldror 

Ö  

Förhindra gamnacke Ö  

Naturlig position för nacke 

och skuldror 

Ö  

Reglerbara armstöd, höjdled 

och sida 

K  

 
 

 

Styrdon 

Tabell 6. Kriteriematris ergonomi styrdon. 

Kriterie Krav / Önskemål Funktion / Begränsning 

Rak handled K  

Undvika uppåtvinklad 

handled 

K  

Arbete nära kroppen Ö  

Vilande underarm K  

Undvika utåtrotation av axel K  

Storleksanpassad Ö  

 
 

 

Tangentbord 

Tabell 7. Kriteriematris ergonomi tangentbord. 

Beskrivning Krav / Önskemål Funktion / Begränsning 

Avskiljbar numerisk del Ö  

Platt tangentbord Ö  

Stöd för underarmarna K  

Rak handled K  
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2.12 Estetik 

De estetiska kraven och önskemålen som finns är kopplade till de ergonomiska krav och 

önskemål som är satta, se tabell 8. Målet med produktens estetik är få ett intryck av en lugn 

känsla. Produkten får inte på något sätt ge ett störande eller stressande intryck.  

 

Tabell 8. Kriteriematris estetik. 

Kriterie Krav / Önskemål Funktion / Begränsning 

Enkel Ö  

Ej försvåra funktion K  

Neutral färg Ö  

Anpassad för arbetsplats K  

 

 

2.16 Underhåll 

Underhåll av produkten kommer att tas hänsyn till i konceptvalsfasen. Någon större tyngd på 

underhåll kommer inte att läggas. 


