
 

 

I N T E R N A T I O N E L L A  H A N D E L S H Ö G S K O L A N  
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 

 

 

 

 

Effekt iv iserad produktutveck l ing
En fallstudie vid Isaberg Rapid AB 

Filosofie kandidatuppsats inom företagsekonomi 

Författare: John Larsson 

 Thorbjörn Larsson  

Handledare: Tomas Karlsson 

Jönköping  Maj 2005 



 

 

J Ö N K Ö P I N G  I N T E R N A T I O N A L  B U S I N E S S  S C H O O L  
Jönköping University  

 

 

 

Eff ic ient  product  deve lopment   
A case study at Isaberg Rapid AB 

 
 

Bachelor’s thesis within business administration 

Authors: John Larsson 

 Thorbjörn Larsson  

Tutor:  Tomas Karlsson 

Jönköping  May 2005 



 

 

Executive summary 
 

Denna uppsats har som syfte att identifiera, och påvisa samband mellan, faktorer som 
påverkar utvecklingen av nya produkter på företaget vilket resulterar i en effektivare 
produktutveckling. 

I kombination med litteraturstudier och empirisk insamling vid företaget har vi 
kommit fram till en rad faktorer som särskilt påverkar produktutvecklingen vid Isa-
berg Rapid AB, nämligen; Strategi och marknad, Riskhantering, Resurser, Utveck-
lingstid samt Projektportfölj. Från dessa faktorer har vi dragit slutsatser och framför 
allt identifierat två sakförhållanden som för Isaberg Rapids räkning har ett centralt in-
flytande för produktutvecklingen:  

• Projektportföljens sammanställning 

• Separera på private label projekt och projekt under eget varumärke  

Under intervjutillfällena kom det fram att företaget i praktiken mer och mer priorite-
rar kortsiktiga och tekniskt mindre avancerade produktutvecklingsprojekt framför 
långsiktiga och mer tekniskt avancerade projekt. Detta är en konsekvens av ett hårda-
re tryck på marknaden där snabba och frekventa produktlanseringar idag är ett måste 
för att hävda sig på marknaden. Risken med denna marknadsutveckling är att företa-
get tappar fokus på sin egen differentiering och identifierade möjligheter på markna-
den. Att arbeta utifrån en projektportföljsfilosofi är ett effektivt sätt för ett företag att 
dynamiskt svara mot ändrade marknadsförhållanden och samtidigt i så stor utsträck-
ning som möjligt behålla den egna strategiska inriktningen och värderingar. 

Projektportföljen kan även ses som ett instrument för att hantera produktutveckling-
ens strategiska aspekter. Projektportföljen i sin tur kan styras av faktorer såsom: (1) 
resursallokering och (2) Utvecklingstiden (Time-to-market). I denna uppsats har vi 
inriktat oss på hur de sistnämnda komponenterna påverkar utvecklingen som helhet 
och kopplat ihop det med styrningen av projektportföljen. Därmed kan utvecklingen 
göras effektiv om de hanteras riktigt. 

Under intervjutillfällen framkom att företaget planerar att införa ett dokument för 
att visualisera pågående och framtida utvecklingsprojekt kallat Produktplan. Därmed 
kan ett bättre beslutsunderlag till projektportföljens sammansättning erhållas. Do-
kumentet ska även innehålla tänkta marknader, möjligheter till intäkter, tidsåtgång 
samt resursåtgång för varje individuellt projekt. Tanken med produktplanen är att 
bättre och effektivare kunna prioritera mellan utvecklingsprojekt, helt i linje med 
studerade teorier gällande portföljstyrning till denna uppsats. I produktplanen, som 
ska ses som ett effektivt verktyg, har vi föreslaget att även de strategiska aspekterna 
ska beaktas och inte enbart de rent ekonomiska realiteterna. För att kunna erhålla en 
balanserad produktportfölj där de olika aspekterna beaktas, har vi föreslagit att man 
ska använda sig av en värderingsmodell där dessa faktorer vävs in i en poängmodell. 
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Sammanfattning 
Bakgrund: Det finns en rad olika faktorer som påverkar 
produktutvecklingsprocessen vid ett företag. Isaberg Rapid AB utvecklar, tillverkar 
och marknadsför en rad produkter inom tre olika produktområden; kontor, verktyg 
och OEM. Denna studie fokuserar på produktutvecklingsprocesserna inom 
divisionen för kontorsprodukterna vilken kanske är den mest konkurrentutsatta på 
företaget. Produkterna som tillhandahålls av divisionen är under hårt tryck från 
konkurrenter på en global basis och snabba och effektiva produktsläpp är av yttersta 
vikt för att hävda sig på marknaden. De olika aktiviteterna omkring 
produktutveckling i kombination med de snabba förändringarna av företagets 
marknadssituation med nya kundgrupper och ökande konkurrens, har lett fram till 
vissa specifika ofrånkomliga faktorer som har en stor inverkan på 
produktutvecklingens effektivitet. Detta resonemang leder sedermera fram till 
uppsatsens syfte. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är primärt att identifiera, och påvisa samband mellan, 
faktorer som påverkar utvecklingen av nya produkter vid Isaberg Rapid AB och 
sekundärt att påvisa brister i hanteringen av dessa.    

Metod: Syftet har uppfyllts genom att använda en kvalitativ ansats där olika 
befattningshavare rörande produktutvecklingen på Isaberg Rapid AB har intervjuats. 
Även observationer har gjorts med avsikten att erhålla en djupare insyn i företagets 
arbetssätt och ingående funktioner. Referensramens teori och modeller användas för 
att belysa iakttagelserna i analysen på ett systematiskt sätt och för att förstå syftet. 
Intervjuerna har utförts enligt en semikonstruerad metod. Utfallet från intervjuerna 
har sedan analyserats, där fokus i första hand är övergripande, följt av de mer 
ämnesspecifika frågorna. 

Slutsatser: Vår studie har visat att genom att förbättra sammansättningen mellan 
långa och korta projekt med hög resp. låg risk kan projektportföljens strategiska och 
värdemässiga aspekter förbättras. Produktutvecklingen bör fokuseras på att utnyttja 
projektportföljen som ett kraftfullt instrument, för att utvecklingen inte ska tendera 
att styras över till orätta projekt på bekostnad av andra mera rätta projekt. Isaberg 
Rapid måsta således vara ledande inom produktutveckling, och överglänsa 
konkurrenterna genom att satsa på ny teknologi och våga ta risker, detta uppenbaras 
av framgångarna med Duax. Effektivare utveckling uppnås endast genom korrekta 



 

 

resursallokeringar och en snabb utvecklingstid, vilket dock fordrar en väl fungerande 
produktutvecklingsprocess. Då kan syftet infrias och målet uppnås. 
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Abstract 
Background: There are a number of different factors, affecting the product 
development process at a company. Isaberg Rapid AB develops, manufacture and sell 
products within three different business areas; office, tools and OEM. This essay 
focuses on the product development process at the office division of the company; 
perhaps the most competitively pressured division of the company. The products 
handled by the division are under hard pressure from competitors on a global basis 
and fast and effective product launches are highly important to maintain the position 
on the market. The activities associated with product development combined with a 
changing market situation have led to certain inevitable factors that deeply affect the 
efficiency of the product development process. These arguments eventually lead up to 
the purpose of this thesis. 

Purpose: The purpose of the thesis is primarily to identify, and point out 
connections between, factors affecting the development of new products at Isaberg 
Rapid AB, and secondary to point out failures in the handling of those. 

Method: using a qualitative method where different employees concerned with 
product development activities at the company have been interviewed has fulfilled 
the purpose. Observations to obtain a deeper company insight have also been 
performed. Theories and models from the frame of reference have been used to 
analyze the empirical findings systematically in order to understand the purpose. The 
interviews have been held in a semi constructed way. The results form the interviews 
have been analyzed with both a general focus and later on specified to the identified 
subjects. 

Conclusions: Our study has shown that the balance of the project portfolio in terms 
of long and short projects with high and low risk could be improved in terms of 
value and strategic aspects. Product development should be focused on utilizing the 
project portfolio as a powerful instrument, in order to avoid that the development 
tendons to choose a wrong project on behalf of others more right ones. Isaberg Rapid 
must in this manner leading the product development, and be ahead of its 
competitors by investing in new technology and be willing of taking risks, that the 
success with Duax has proven right. Effective product development is achieved by 
allocating the recourses right and provide for a fast time to market cycle, which 



 

 

however insist on a well-functioned product development. Then can the purpose be 
fulfilled and the objectives achieved totally.  
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1 Introduktion 
I detta kapitel presenteras bakgrund och en problemdiskussion som mynnar ut i uppsatsens 
syfte. 

1.1 Bakgrund 
Steget från en identifierad marknadsmöjlighet eller en idé till en färdig produkt är 
stort, eller som Thomas Edison uttryckte det ”Innovation är 1 % inspiration och 99 
% perception”. Produktutveckling innefattar en mängd marknadsmässiga såväl som 
konstruktionsmässiga aktiviteter som måste koordineras och anpassas efter rådande 
omständigheter. 

Synen på produktutveckling har förändrats genom åren och uppfattningen om dess 
betydelse för ett företags lönsamhet har uppvärderats. Produktutveckling har gått 
från att ha betraktats som en marginalaktivitet till att klassas som den mest betydande 
interna aktiviteten för många företag i dag (Adler, 1999). 

Statistik visar att nya produktlanseringar står för ca 45 % av ett genomsnittligt före-
tags vinst. Denna siffra har stigit med 10 % de senaste tio åren. Det har dock visat sig 
att endast 10 % av alla nya produkter är framgångsrika på marknaden. Produktut-
veckling anses vara bland de mest riskfyllda och diffusa aktiviteterna i ett företag. Det 
övergripande problemet med produktutveckling är att urskilja de idéer med mest po-
tential och att koordinera de ingående processerna från utveckling till frisläpp på 
marknaden. En av de främsta konkurrensfaktorerna inom produktutveckling är tid. 
Lyckas företag accelerera sina produktsläpp vinner de konkurrensfördelar i form av; 
förmåga att snabbt svara mot marknadens behov, ökad lönsamhet, ökad kvalitet samt 
minskad marknadsintroduceringstid (Brethauer, D. 2002). 

Framgångsrika produktlanseringar utgör livsnerven i de flesta branscher. Företag ef-
tersöker ett jämnt flöde av framgångsrika och lönsamma nya produkter. Utmaningen 
ligger i att identifiera produktidéerna med störst möjlighet och att effektivt koordine-
ra utvecklingen av en produkt från teknisk utveckling till marknadsintroduktion 
(Brethauer, 2002). 

Spelreglerna för produktutveckling är under ständig förändring. Allt fler företag upp-
täcker att det krävs mer av en ny produkt än hög kvalitet och låga kostnader för att 
vara lycksam på marknaden. I dag fordras även snabbhet och flexibilitet. Denna nya 
tonvikt kräver ett annat förhållningssätt för styrningen av produktutvecklingsaktivi-
teter vid ett företag (Hirotaka & Nonaka i Clark & Wheelwright, 1992). 

1.2 Problemdiskussion 
Isaberg Rapid AB är ett utvecklande och tillverkande företag av häft- och hålslagpro-
dukter med affärsidén ”Isaberg Rapid skall utifrån användarnas behov utveckla, tillver-
ka samt i första hand under eget namn globalt marknadsföra häftapparater och fintråds-
klammer av hög kvalitet till kontors- och verktygsmarknaden” (Isaberg Rapid AB, 2005).  
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Företaget tillverkar och levererar produkter till i huvudsak tre huvudändamål: Kon-
tor, produkter avsedda för dokumenthantering för kontor och privatpersoner. Verk-
tyg, produkter avsedda för häftning i professionella sammanhang för hantverkare och 
industri. OEM, häftmoduler för inbyggnad i skrivare och kopiatorer (Isaberg Rapid 
AB, 2005). Företaget är även divisionsindelat efter dessa produktgrupper med separata 
funktioner för marknad, försäljning och produktutveckling. 

Kontorsdivisionen på företaget är den kanske mest konkurrentutsatta på företaget. 
Produkterna som tillhandahålls av divisionen är under hårt tryck från konkurrenter 
på en global basis och snabba och effektiva produktsläpp är av yttersta vikt för att 
hävda sig på marknaden (Cerny, Gilgard & Thelin, personlig kommunikation, 2005). 

Det finns en rad olika utmaningar förknippade med produktutveckling att övervinna 
för ett utvecklande företag. De rätta möjligheterna och innovationerna måste hittas 
för en förbättring av existerande produkter. Produkter måste utformas utifrån en 
lämplig kombination av design och funktion som uppskattas av den tänkta kunden. 
Produktspecifikationer måste definieras tidigt för att minimera antalet korrigeringar 
längre fram i processen. Utvecklingstiden måste förkortas utan påverkan på produk-
tens kvalitet och funktion. Integrering av design, marknadsföring och konstruktion 
för en, av kunden, användbar och önskvärd produkt. För att övervinna dessa utma-
ningar måste en delad vision förmedlas via alla ledningsnivåer ner till alla individuella 
medlemmar i projektgruppen (Cagan & Vogel, 2002). 

Produktutveckling anses som en kärnkompetens vid Isaberg Rapid AB och dess på-
verkan på företagets prestation är väl uppmärksammad. Mycket resurser satsas på 
dessa aktiviteter och det är därför viktigt att de fungerar bra (Cerny, et al., personlig 
kommunikation, 2005). 

Cerny (personlig kommunikation, 2005) har uppmärksammat ett problem i hur ut-
värdering, prioritering och kombinering av utvecklingsprojekt behandlas på företa-
get. 

Studien avser att behandla produktutvecklingsprocessen vid kontorsdivisionen på 
Isaberg Rapid AB. 

1.3 Problemformulering 
Hur arbetar kontorsdivisionen på Isaberg Rapid AB för att effektivt och snabbt ut-
veckla nya produkter med ett högt upplevt värde för slutkunden? 

Vilka faktorer är viktiga att beakta för en effektiv produktutveckling? 

Kan företaget hantera dessa faktorer bättre för att effektivisera sin produktutveck-
ling? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är primärt att identifiera, och påvisa samband mellan, 
faktorer som påverkar utvecklingen av nya produkter vid Isaberg Rapid AB och 
sekundärt att påvisa brister i hanteringen av dessa.    

1.5 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till en studie av generella rutiner och strategier gällande produktut-
veckling vid kontorsdivisionen på Isaberg Rapid AB. Dessa rutiner och strategier ex-
emplifieras av två relativt nyligen slutförda utvecklingsprojekt, Soon och Duax. Dessa 
projekt har valts just på grund att de är nyligen slutförda för att på bästa sätt återspeg-
la gällande rutiner i dag. En annan anledning till valet är att produkterna skiljer sig åt 
beträffande teknisk komplexitet och kundgrupp. 

1.6 Förtydligande 
Med produktutveckling avses i denna uppsats alla ingående aktiviteter från idégenere-
ring till produktlansering. Med Isaberg Rapid avses hädanefter kontorsdivisionen på 
Isaberg Rapid AB. 
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2 Teoretisk Referensram 

I följande kapitel diskuteras vilka teoretiska metoder som kan appliceras på 
produktutvecklingsprocessen. Genom litteraturstudier har produktutvecklingspåverkande 
faktorer identifierats och grupperats i fyra huvudkategorier: Strategi och marknad, Risk, 
Resurser och Utvecklingstid. Vidare beskrivs utvecklingsprojekts inbördes påverkan under 
rubriken: Portfölj. Även teorier om Ledningens roll och Urvalsmetoder beskrivs i detta 
kapitel. 

2.1 Strategi och Marknad 
Det finns en rad olika strategier ett företag kan utveckla sina produkter efter. En stra-
tegi är att utveckla och sälja lågprisprodukter på en mogen marknad. Lågprisproduk-
ter har ofta korta livscykler och detta kompenseras med en hög frekvens av produkt-
lanseringar. Ett sådant företag är därför beroende av en snabb och effektiv produkt-
utvecklingsprocess. Den snabba utvecklingstakten leder ofta till att produktutveck-
lingen består av mestadels variantutveckling av befintlig och beprövad teknik (Anna-
chino, 2003). 

En annan strategi är att utveckla tekniskt revolutionerande produkter på en växande 
marknad. Livscyklerna för dessa produkter är längre än för lågprisprodukterna. Det 
finns därmed mer tid för teknikutveckling till varje produktutvecklingsprojekt. Väx-
ande marknader uppvisar en högre grad av kostnadssänkningar än prissänkningar 
(Annachino, 2003). 

Vid utvecklandet av de flesta nya produktutvecklingsprojekt ligger fokus på idén, 
marknadsmöjligheten och timingen. Det utvecklande företaget måste i produktkon-
ceptet besvara frågor gällande vem som ska köpa och använda produkten, varför 
kunden ska välja just denna produkt, var produkten ska säljas. (Annachino 2003). 

I många fall har kunden ett latent behov och kan inte själv identifiera det. Lyckas 
däremot företaget identifiera detta latenta behov med en ny produkt finns goda möj-
ligheter för en framgångsrik marknadsintroduktion. Det är förstås svårt att identifiera 
ett kundbehov som även för kunden är svårdefinierat men det är lika svårt för kon-
kurrenter och chansen är stor att ett tillgodosett latent kundbehov leder till en pro-
dukt utan motsvarelse på marknaden (Annachino, 2003). 

Alla möjligheter och kundbehov på marknaden är inte rätt för företaget. Det är av yt-
tersta vikt att möjligheten passar in med avsedd och insedd strategi för att behålla 
marknadsfokus. En ny produktmöjlighet måste marknadsmässigt, konstruktionsmäs-
sigt och tillverkningsmässigt passa in i företagskulturen. Vissa företagsmässiga juster-
ingar kan göras för att en möjlighet ska passa in i organisationskulturen men för 
många anpassningar kräver ofta så mycket omorganisationsaktiviteter att den identi-
fierade möjligheten går om intet (Annachino, 2003). 

Det är av yttersta vikt att alla i projektgruppen drar åt samma håll. Alla medverkande 
i projektet måste ha en uppfattning om hur ett visst utvecklingsprojekt påverkar före-
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tagsstrategi och hur övergripande taktiska beslut är invävda i projektet (Annachino, 
2003). 

Produktutveckling kan användas som ett verktyg för att ändra spelreglerna på mark-
naden. Med en ny produkt kan ett företag vinna fördelar, kunder eller säkra sin posi-
tion (Annachino, 2003). 

Ett företag som genom en ny produkt utomordentligt tillgodoser ett kundbehov kan 
använda detta till sin för att öka kundens förväntningar på hela marknaden. 

En ny produkt som på ett revolutionerande sätt tillgodoser ett kundbehov kan leda 
till att kundernas förväntningar på hela marknaden höjs. En sådan produkt blir då 
standardsättande och företaget som har utvecklat den befinner sig i en mycket fördel-
aktig situation ur konkurrenssynpunkt (Annachino, 2003). 

Det finns i huvudsak två marknadsmässiga sätt att utveckla en ny produkt. En pro-
dukt kan utvecklas mot ett redan identifierat, och med liknande produkter redan till-
godosett, kundbehov för en befintlig marknad. Anledningen till detta kan vara att 
den nya produkten kan tillgodose det identifierade behovet bättre än konkurrenterna 
eller att produkten eller företaget besitter andra konkurrensfördelar som till exempel 
pris, design eller kvalitet (Annachino, 2002; Williams, 1992; Stalk, 1988). Mognads-
graden för olika marknader skiljer sig åt och det är mer är mer lönsamt att introduce-
ra en ny produkt på en växande marknad än en ny (Kotler, 2002). En annan anled-
ning till produktutveckling mot ett redan identifierat kundbehov kan vara att företa-
get av strategiska skäl vill vara representerade på den marknaden. 

Det andra sättet att marknadsintroducera en nyutvecklad produkt är att skapa en ny 
marknad. Detta kan göras om produkten tillgodoser ett otillfredsställt kundbehov el-
ler om produkten på ett nytt sätt tillgodoser ett identifierat behov (Annachino, 2003). 

2.1.1 Kartläggning av möjligheter 
En strategisk modell för kartläggning av produktutvecklingsmöjligheter är Johnson 
och Jones’ riktnings policy matris (Johnson och Jones, 1957). Denna modell kategori-
serar produkters inpassning efter dess teknologiska nyhet och dess marknadsnyhet 
(Trott, 2002). 
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Figur 2-1 Jonson och Jones riktningspolicymatris   (Johnson & Jones, 1957) 
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Det har visat sig från studier att företag som använder sig av en formaliserad utveck-
lingsprocess placerar sig högt på listan över företags framgångsindex. Ännu högre på 
listan hamnar företag som koordinerar långsiktig affärsstrategi och produktutveck-
lingsplanering (Cooper, 2005). 

Cooper (2005) beskriver en studie av Booz-Allen och Hamilton att de utvecklande fö-
retag som lyckas bäst med sin utveckling och lansering av nya produkter är de som 
klart och uttalat utgår från företagets mål och strategier i sin produktutveckling och 
besitter en väldefinierad innovations- och produktutvecklingsstratgegi. 

Den strategi som har visat sig ge det bästa resultatet är den differentierade strategin, en 
teknologiskt sofistikerad, aggressiv och fokuserad strategi med stark marknadsan-
knytning. Målen med denna strategi är penetrering av starkt växande marknader med 
hög potential för differentierade produkter med högt pris och hög kvalitet. Ett exem-
pel är Porsche, den för tillfället mest lönsamma biltillverkaren. 

Den näst bästa strategin ur prestationssynpunkt är lågbudget- och konservativa strate-
gin. Denna strategi särpräglas av låg förbrukning av utvecklingsresurser och en kon-
kurrenthärmande och odifferentierad produktutveckling. Utveckling sker alltid ut-
ifrån företagets befintliga resurser och kunskap och den färdiga produkten ska till så 
stor del som möjligt passa in i företagets befintliga produktlinjer och produktion 
(Cooper, 2005). 

En innovations- och produktutvecklingsstrategi är unik för varje företag men bör 
ändå vara baserad på ett antal grundstenar (Cooper, 2005): 

Mål: Här ska frågan: Hur passar utvecklandet av nya produkter in i företagets över-
gripande strategi? besvaras. Klara mål så som; År 2007 ska 30% av företagets försälj-
ningsintäkter komma från nya produkter. Eller uttalade mål för antal produktintro-
duktioner, framgångsgrad eller önskad ekonomisk avkastning från nya produkter. 
Uttalade mål i produktutvecklings- och innovationsstrategin är nödvändiga för att 
alla involverade ska ha ett gemensamt syfte med sitt arbete. Det viktigaste vid utfor-
mandet av mål är som alltid att de ska vara mätbara, knyta samman produktutveck-
lingsinitiativen med företagsstrategin och ska ge ledningen och involverade medarbe-
tare en riktning och gemensamt syfte. Olika typer av företag utformar ofta sina mål 
olika. Innovationsdrivna företag ställer ofta upp mål baserade på procent av vinsten 
som kommer från nya produkter, möjligheter som öppnas upp av nya produkter, 
medan marknadsföljande företag baserar sina mål på avkastning från investerat kapi-
tal från nya produkter eller framgång/misslyckande-grad. 

Arenor och strategisk framstöt. En specificering av vilka marknader och teknologier 
som ska beträdas och vilka som ska lämnas åt sidan är en viktig ingrediens i ett före-
tags produktutvecklings- och innovationsstrategi. Avsaknad av denna leder ofta till en 
Ofokuserad projektportfölj innehållande projekt förankrade i många olika och orela-
terade marknader, teknologier och produkttyper. Fördelen med fokuserad produkt-
utveckling är att en gemensam riktning för alla inblandade fås vad gäller projektsåll-
ning och resursfördelning och anskaffning. En nackdel med fokusering kan vara att 
innovationskreativiteten begränsas eftersom de är utanför den fokuserade marknaden 
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eller teknologin. Har däremot en grundlig fokusering gjorts på de arenor som anses 
vara de mest lönsamma är fokusering att rekommendera. 

I detta steg är det viktigt att identifiera och bedöma möjligheter. 

Arenainträde. Hur företaget ska gå tillväga vid inträdandet av de valda arenorna mås-
te finnas med i strategin. Ska företagets inställning för nya produkter vara; först på 
marknaden, tät efterföljare eller kanske kopierare? Det är viktigt att identifiera före-
tagets roll på marknaden vad gäller produktutveckling. Miles och Snow (1978) be-
skriver fyra strategityper för produktutveckling. Innovatören värderar att vara först 
på marknaden och är de första att anamma nya teknologier. Den snabba efterföljaren 
analyserar konkurrenters tekniska innovationer och är snabba att identifiera nya möj-
ligheter som skapas pga ny teknologi. Försvararen strävar efter att behålla sin mark-
nadsposition och försvarar sin ställning genom att erbjuda hög kvalitet, service och el-
ler låga priser. Dessa företag ignorerar alla marknadsförändringar som inte direkt på-
verkar deras ställning på marknaden. Reaktorn är inte så aggressiv i sin kamp om eta-
blerade produkter och marknader och reagerar endast då de är tvingade av starka 
krafter från omvärlden eller marknaden. 

Resursutnyttjande och prioriteringar. En produktutvecklings- och innovationsstra-
tegi bör inkludera mängden resurser som ska spenderas på utveckling. Ett effektivt 
sätt att försäkra sig om att produktutvecklingen är i linje med företagets övergripande 
strategi är att öronmärka resurser till utvecklingsändamål. 

Strategisk produktvägkarta. En vägkarta är en handlingsplan, utstakad av företagsled-
ningen, för att nå ett önskat mål. I denna vägkarta finns beskrivet nödvändiga pro-
duktinitiativ och val av tidpunkt för att lyckas på en speciell marknad. Även behov 
av utveckling eller anskaffning av ny teknologi kan stakas ut i en teknologisk pro-
duktvägkarta. 

Taktiska beslut- individuellt projekturval. Taktiska beslut fokuserar på individuella 
val men baseras på strategiska beslut. Dessa beslut är innefattar vilka projekt som ska 
genomföras, vilka resurser som ska allokeras till varje projekt och dess inbördes prio-
riteringar. Det är viktigt att de projekt som väljs ut utgör en balanserad portfölj be-
stående av både kortsiktiga och långsiktiga projekt (Cooper, 2005). 

2.1.3 Aktivitetsnivåer 
Bean & Radford (2000) beskriver en modell för att belysa de olika aktiviteterna och 
deras inbördes tillhörighet i tre steg. 

Strategisk nivå: Marknaderna ett företag väljer att fokusera sina produkter på är ett 
strategiskt beslut av yttersta vikt. För mycket affärsverksamhet utanför företagets 
marknadssegment kan skapa förvirring och nya marknadsmöjligheter kan gå förlora-
de. En vanlig konsekvens av fel kundfokus är att den erbjudna produkten inte svarar 
mot kundens önskemål med låg produktförtjänst som följd. Den första frågan i en 
produktutvecklingsprocess som måste besvaras är vilken kundgrupp produkten är 
ämnad för. Oklara kundgruppsfokus skapar nästan uteslutande förvirring mellan de 
olika funktionerna i en organisation (Bean & Radford, 2000). 
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Operationell nivå: Aktiviteter klassade som operationella är tillverkning, marknads-
analys, konstruktion och design. Den operationella nivån är de sammanlänkande och 
förverkligande aktiviteterna mellan den strategiska och den taktiska nivån. Det är på 
denna nivå majoriteten av produktutvecklingsarbetet utspelar sig och dessa aktiviteter 
är de mest förekommande för tvärfunktionalitet i projektgruppen (Bean & Radford, 
2000). 

Taktisk nivå: Den taktiska nivån i en produktutvecklingsprocess utgörs av att sälja in 
den utvecklade produkten hos kunden och aktiviteter förknippade med denna nivå 
utförs av företagets säljpersonal samt återförsäljare och distributörer och är beroende 
av ett starkt understöd från de föregående strategiska och operationella aktiviteterna. 
De taktiska aktiviteterna utgörs av marknadsföring och kundkontakt och det är på 
denna nivå eventuella skillnader mellan kundönskemål och produktegenskaper är 
som tydligast. Vid ett sådant uppdagande finns det inte mycket för de taktiskt ansva-
riga att göra ”det är svårt att passa in en rektangulär plugg i ett runt hål” (Bean & Rad-
ford, 2000). 

Ett tydligt förhållande och ett starkt samarbete mellan produktutvecklingens strate-
giska, operationella och taktiska nivåer är en nyckelfaktor för en framgångsrik pro-
duktframtagning. Den strategiska nivån måste känna till företagets prestation på olika 
marknader. Även en god kännedom om omfattningen av företagets utvecklingsresur-
ser är viktiga för fullständigheten och inpassningen av denna nivås arbete. Den opera-
tionella nivån måste vara väl införstådd i den för produkten avsedda marknaden och 
segment. Denna organisatoriska kunskap kan endast erhållas genom en aktiv diskus-
sion mellan de olika nivåerna (Bean & Radford, 2000). 

Trots de uppenbara fördelarna med ett starkt tvärfunktionellt samarbete är det vik-
tigt att särskilja mellan de olika nivåernas ansvarsområden för en kompetensbaserad 
beslutsföljd. Vid den strategiska nivån bestäms de grundläggande marknadsmässiga 
förutsättningarna för den nya produkten och denna arbetet förknippat med denna 
nivå måste ske först. Brister i målformuleringen leder till att nästa nivå måste kom-
pensera för dessa vilket de oftast inte har kompetens och förutsättningar för. Det 
samma gäller för brister i den operationella nivån som då får kompenseras för på en 
taktisk nivå. Uppkomsten till sådana brister kan ofta härledas till att arbetet i näst-
kommande nivå startar innan föregående nivås arbete är tillräckligt slutfört (Bean & 
Radford, 2000). 
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Figuren nedan är en sammanfattande bild över aktiviteter och ansvarsområden för re-
spektive produktutvecklingsnivå samt deras inbördes ordning i förhållande till ut-
vecklingstiden. Figuren illustrerar även möjligheten till viss överlappning av särskilda 
aktiviteter. 

 

Figur 2-2 Aktivitetsnivåer i produktutvecklingsprocessen (Bean & Radford, 2000). 

2.2 Riskhantering 
Det finns alltid en nivå av osäkerhet eller risk förknippat med ett nytt produktut-
vecklingsprojekt. Trots denna, ofta mycket medvetna risk, tenderar många företag att 
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struktivt av en produktinitierare att belysa nackdelar och risker för ett projekt när 
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2002). 
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nadsavdelning leda till att säljmässiga risker, eftersom säljpersonalen inte har någon 
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inblandande kompetenser framför identifierade risker inom respektive område innan, 
eller vid beslutstillfällen gällande produktutvecklingsprojekt, samt att ett ömsesidigt 
förtroende mellan ytterst ansvarig och kompetensrepresentanter föreligger (Dunham 
i Belliveau, et al, 2002). 

Dunham (i Belliveau, et al, 2002) understryker att det ofta är den ytterst ansvarige för 
produktutvecklingen vid ett företag som är mest intresserad av den inbyggda risken i 
varje utvecklingsprojekt. Det är därför viktigt att den ytterst ansvarige får objektiv 
och rak information om riskerna i ett visst utvecklingsprojekt från respektive pro-
jektledare. Det är även viktigt att den ytterst ansvarige tillsammans med projektleda-
ren arbetar fram en handlingsplan för att, i så stor utsträckning som möjligt, minera 
den aktuella risken (Dunham i Belliveau, et al, 2002). 

2.3 Resurser 
Alla produkter använder och genererar pengar. Produktutvecklingsprocessens penga-
behov är dels utvecklingskostnader, så som kostnader för personal, marknadsanalys, 
prototypframtagning, testning och lansering, och dels kostnader för produktionsför-
beredelser. Dessa kostnader måste ställas i relation till produktens intäktsmöjlighet 
för att beräkna lönsamhet (Annachino, 2003). Alla utvecklingsprojekt är därför för-
knippade med en finansiell risk och denna måste noggrant utvärderas för varje pro-
jekt. 

Resursallokering till ett utvecklingsprojekt omfattar enligt Cagan & Vogel (2002) tid, 
pengar och humankapital. Alla resurser är dock kopplade till en finansiell utgift för 
företaget. Frågor gällande resursallokering för ett utvecklingsprojekt kan vara vilka 
kompetenser som ska representera projektgruppen, huruvida konsulter ska tas in el-
ler om företaget ska investera I egen personal, hur mycket pengar som ska satsas på 
projektet (Cagan & Vogel, 2002). Resursallokering är väldigt individuellt från projekt 
till projekt och det har visat sig svårt att använda generella regler och formler för hur 
den ska utföras. 

Tidsåtgången för olika produktutvecklingsprojekt är beroende på produktens teknis-
ka komplexitet, antal ingående delar i konstruktionen, design och mångfald av kom-
petenser som ingår i projektgruppen. Det är ofta fördelaktigt att allokera en stor del 
av tidsresurserna till definitionsfasen av ett projekt för att undvika osäkerhet i de se-
nare faserna (Cagan & Vogel, 2002). 

Den finansiella åtgången för ett produktutvecklingsprojekt ökar närmast exponenti-
ellt ju längre in i utvecklingsfaserna ett utvecklingsprojekt fortlöper. Den finansiella 
åtgången är även beroende på den tekniska komplexiteten och nivån av ny teknologi 
som måste utvecklas. En produkt som baseras på, för företaget, tillgängliga plattfor-
mer och känd teknologi kräver mycket mindre finansiella resurser än en produkt ba-
serad på ny teknologi på grund av mer omfattande konstruktionsarbete, prototyp-
framtagning och funktionstester (Cagan & Vogel, 2002). 

Humankapitalet för ett utvecklingsprojekt bör bestå av personer från lämplig bak-
grund. Kärnan i projektgruppen bör bestå av personer anställda vid företaget. Externa 
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konsulter kan också delta och bör tas ombord i ett så tidigt stadium som möjligt, 
helst i definitionsfasen. Ett utvecklingsprojekt kräver en viss sammansättning av 
kompetenser och frågan om vilka som ska tillsättas av företaget och vilka som ska tas 
in utifrån kan härledas till företagets definition av sin kärnkompetens (Cagan & Vo-
gel, 2002). 

De långsiktiga vinnarna på marknaden är de företag som effektivt lyckas fördela sina 
resurser över produktutvecklingsprojekt. Det finns två huvudaspekter i resursopti-
mering ur ett managementperspektiv: 

Rätt resursinvestering för produktutveckling. Företag idag ser allt mer noga över 
sina utgifter på alla områden och produktutvecklingsaktiviteter är ofta hårt granskade 
på grund av sina relativt höga kostnader. Det är dock viktigt att se utvecklingsutgifter 
som en investering och inte som en kostnad. 

Portföljstyrning. Ledningen måste hela tiden se till att företagets produktutveck-
lingsresurser tilldelas till rätt marknader, produkttyper och projekt. Projektportföljen 
ska vara balanserad och svara mot företagets produktstrategi (Cooper, 2005). 

Majoriteten av dagens företag tilldelar otillräckliga resurser till produktutvecklings-
projekt. En ofta liten personalstyrka har i regel ansvar för ett större antal projekt än 
de klarar av. Personal involverad i produktutveckling anser även att de har för många 
andra uppgifter för att kunna ge produktutvecklingen den tid som krävs. 

2.3.1 Rätt resursinvestering för produktutveckling 
Produktutvecklingsmiljön i dagens företag är kantad av nedskurna och knappa resur-
ser. Detta leder ofta till bristfälligt utförda produktutvecklingsprojekt som i sin tur 
ofta leder till ökade kostnader och förlängd utvecklingstid för att rätta till fel. 

Utvecklingstid för enskilda projekt kan också förlängas på grund av att för många 
projekt är löpande samtidigt. Den förlängda projekttiden beror oftast på ökade vänte-
tider och flaskhalsar mellan olika operationer i projektet (Cooper, 2005). 

Knappa resurser kan också leda till att möjligheter glider företag ur händerna. Med 
begränsade resurser satsar de flesta företag på kortsiktiga projekt med låg risk. För 
många företag går de flesta produktutvecklingsresurserna till uppdateringar av befint-
ligt produktsortiment. Med denna inställning är det dock svårt att finna framtida 
stjärnprodukter och företaget kan i det långa loppet bli frånåkt av sina konkurrenter. 
Projektets omfattning och den blivande produktens funktioner kan också bli begrän-
sade pga. otillräckliga resurser. Ett allmänt missnöje bland projektgruppens medlem-
mar kan även infinna sig. Frustrationen ökar ofta då deadlines missas pga. väntetider 
mellan operationer. Nedskurna resurser till projekt kan göra att enskilda individer 
känner sig Ouppskattade (Cooper, 2005). 

2.3.2 Spridning av utvecklingsresurser - Portföljstyrning 
Portföljstyrning innefattar beslut gällande resursförsörjning, prioriteringar och av-
veckling/vidareutveckling för pågående produktutvecklingsprojekt. Portföljstyrning 
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är även en direkt strategiförlängande aktivitet då dagens nya produktsatsningar be-
stämmer morgondagens marknadsposition. Aktiviteten innefattar slutligen optime-
ring av resursinvesteringsbalanser mellan högrisk- och lågriskprojekt, stabilitets- och 
tillväxtsbetonade projekt, samt kortsiktiga och långsiktiga projekt (Cooper, 2005). 

Portföljstyrning är en dynamisk beslutsprocess där ett företags lista över pågående 
produktutvecklingsprojekt ständigt uppdateras och revideras. I denna process blir 
projekt utvärderade, utvalda och prioriterade. Existerande projekt kan snabbas på, 
avvecklas eller omprioriteras (Cooper, 2005). 

Det finns många ingående moment som gör styrningen av produktportföljen till en 
relativt komplicerad uppgift, vilket belyses av att projekten i portföljen befinner sig i 
olika steg i utvecklingsprocessen som måste beaktas i fördelningen av resurser. Status 
och prioritet för projekt i portföljen är under ständig förändring pga. ändrade mark-
nadsförhållanden och annan marknadspåverkande information. 

Resursförsörjning av ett nytt projekt kan leda till att resurser måste tas ifrån ett an-
nat. Omfördelning av resurser är aldrig helt sömlöst (Cooper, 2005). 

Portföljstyrd produktutveckling kan leda till ett antal fördelar för ett företag; maxi-
mering av produktutvecklingsprestation, effektiv och lämplig fördelning av knappa 
resurser, sammanfogning av projekturvalsprocesser och företagsstrategi, uppnådd rätt 
balans mellan kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsprojekt samt hög- och lågrisk-
projekt, bättre kommunikation gällande prioriteringar vertikalt och horisontellt 
inom företaget, högre grad av objektivitet och konsekvens i projekturvalsprocessen 
(Cooper, 2005). 

Det är viktigt att, under prioriteringen av produktutvecklingsprojekt, fokusera på 
lönsamma projekt och våga avveckla mindre lönsamma. Ett företags prioriteringar av 
pågående produktutvecklingsprojekt måste baseras på den strategiska inpassningen, 
möjlighet till ökad vinst, möjlighet till ökad marknadsandel, grad av produktdifferen-
tiering och teknologiska framsteg för varje produktutvecklingsprojekt. 

2.3.3 Rätt antal projekt i portföljen 
Då ett företag åtar sig fler produktutvecklingsprojekt än det har resurser för blir ofta 
resultatet kraftiga förseningar i olika moment och följaktligen sammanbrott i lanse-
ringstimingen. Cooper et al., i Belliveau et al., (2002) beskriver en resurskapacitets-
analys där de ingående projektens resursbehov undersöks. En genomförd resurskapa-
citetsanalys leder ofta till omprioriteringar och omformuleringar av projektmål görs. 

 För att lokalisera flaskhalsar och reurshål kan en jämförelse mellan tillgängliga resur-
ser med behovet av bland annat mantimmar som krävs för att hinna färdigställa indi-
viduella projekt inom dess bestämda tidsbegränsning. Vidare bör undersökas huruvi-
da resurserna räcker till för att uppnå de för projekten uppställda målen. En bedöm-
ning av hur mycket resurser som krävs för att uppnå dessa mål är viktig. Då resurser 
ofta är knappa, kommer de förmodligen inte att räcka till för att uppfylla dessa för 
alla pågående projekt och beslut måste tas gällande revidering av projektmål eller om 
mer resurser ska skjutas till. 
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2.4 Utvecklingstid 

Time to market är den tid det tar för en produkt från ide, eller från konceptstadie, till 
lansering på marknaden. Av hela värdet på time to market utgör utvecklingsarbetet 
som regel merparten, men i den ingår förutom utvecklingstiden även tiden för mark-
nadsaktiviteter inför lanseringen. Det är följaktligen först efter leveransen som pro-
dukten når kunden. Kund och slutkonsument är inte nödvändigtvis samma person 
beroende på vilken marknadskanal som används.   

2.4.1 Time to market 
Time to market är ett nyckeltal, eller ett koncept, och som är en faktor att räkna in i 
ett företags totala konkurrenskraft. Ett lågt värde ge således fördelar mot konkurren-
ter, speciellt inom branscher där produktlivscyklerna är kortare än två år (Datar, Jor-
dan, Kekre, Rajivi & Srinivasan, 1996). Det är även viktigt ur strategisk synpunkt att 
förbättra time to market, speciellt på det globala planet, där time to market har blivit 
en kritisk framgångsfaktor för att klara av den ökande konkurrensen.     

Produktutvecklingen kan organiseras på olika vis beroende på företagets produkt-
sammansättning samt inom vilken branscher det verkar. Vilken modell som passar 
bäst beror även på företagets organisation av tillverkningsenheter och var utveckling-
en är lokaliserad i världen i förhållande till dessa tillverkningsenheter (Datar et al., 
1996). Grunden för att korta ner utvecklingstiden är således att företaget arrangeras 
rätt och väljer en passande modell. Företag som har ett brett produktsortiment och 
frekvent introducerar nya produkter på marknaden, för dem är det enligt Hammel 
och Clausing (1991, in Datar et al., 1996) viktigt att det uppstår korsbefruktning mel-
lan de olika produkterna för en snabbare utvecklingsprocess. Detta uppkommer i fö-
retag som har en centralt placerad utvecklingsavdelning, medan tillverkningsenheter-
na placeras i ett lågkostnadsland med billig arbetskraft. I denna koncentrerade struk-
tur är integreringen låg mellan designavdelningen och produktionsavdelning, men 
den skapar en korsbefruktning mellan produktdesigners inom utvecklingsavdelning-
en, vilket skapar synergier och reducerar utvecklingstiden.  

Det motsatta arrangemanget fokuserar mera på att synergierna mellan utveckling och 
produktion, vilka uppnås om tillverkning och utvecklingen är placerade på samma 
ställe. Koordinering mellan utveckling och produktion ger bättre produktionsanpas-
sande produkter, vilket ger effektivare utveckling och reducerar tidsåtgången. Denna 
utspridda struktur, många lokala utvecklingsavdelningar, har emellertid en sämre 
förmåga till korsbefruktning mellan utvecklingensprojekten, vilket är en nackdel 
kostnadsmässigt och tidsmässigt (Datar et al., 1996) Denna modell medger även en 
bättre närhet till kunderna, och ger en snabbare återkoppling av kundernas önskemål.            

2.4.2 Fördelar med snabbare produktutveckling 
Den mest fundamentala anledningen till snabbare produktutveckling är möjligheten 
till ökad försäljning då en längre försäljningstid av produkten på marknaden och 
därmed en större del av dess livscykel blir tillgänglig (Smith & Reinertsen, 1998). En 
tidig introduktion förlänger försäljningstiden i början av produktens livscykel. För 
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produkter som framkallar extra kostnader vid byte till konkurrerande produkter, 
ökar försäljningstiden även mot slutet av livscykeln, då kunden bibehåller sin lojalitet 
då det kostar pengar att byta (Smith & Reinertsen, 1998).     

Om en produkt kan introduceras tidigt är det mer troligt att konkurrenterna tas på 
sängen, vilket skapar större förutsättningar att ta nya marknadsandelar. Den första 
produkten på marknaden får 100 procents marknadsandel i början vilket också ska-
par bättre förutsättningar att uppnå och behålla höga marknadsandelar i framtiden. 
Den tredje fördelen med att vara först på marknaden är att företaget kan få ut en 
bättre marginal, eftersom det inte råder någon konkurrens vilket ger större frihet i 
prissättningen. Som Smith och Reinertsen (1998) påpekar sjunker dock priset efter-
hand allt eftersom konkurrensen tilltar, men då kan ändå den som var först upprätt-
hålla högre marginaler, eftersom produktionen hela tiden kan förbättras genom tidi-
gare verkställda erfarenheter. Att vara först på marknaden ger ett kontinuerligt över-
tag mot konkurrenterna (Williams, 1992; Stalk, 1988).       

En annan aspekt på utvecklingstid är att tidpunkten för idéuppkomst i samband med 
produktutvecklingstiden måste vara anpassad för att den färdiga produkten ska träffa 
ett möjlighetsfönster på marknaden. Missas möjlighetsfönstret kan antingen produk-
ten ändå lanseras, med lägre lönsamhet som en vanlig följd, eller så kan ett nytt möj-
lighetsfönster väntas in. Vissa produktmodifieringar är ofta nödvändiga för att lyckas 
träffa det andra möjlighetsfönstret (Annachino, 2003). 

2.4.3 Ledare eller efterföljare 
Vilken strategi är bäst, att antingen var en pionjär eller en tät efterföljare, det tvistar 
marknadsförarna om fortfarande och det finns inget entydigt svar på denna fråga. 
Smith och Reinertsen (1998) betonar att det normalt ligger många års arbete bakom 
utvecklingen av en verklig innovativ produkt, vilket måste tas med i beräkningen då 
innovativa företag ofta betraktas som snabba. Det finns substantiella fördelar med att 
vara först på marknaden och det understryker vikten av att en efterföljare måste vara 
snabb till marknaden för att för lyckas. Nackdel med denna strategi är att företaget 
hela tiden ligger steget efter på marknaden, men fördelarna ligger i att en efterföljare 
inte behöver spendera tid på idégenerering i produktutvecklingen, samt att identifiera 
kundbehovet, eftersom detta arbete redan är uträttat av innovatören. Innovatören har 
å andra sidan har en bättre kännedom och känsla för kundernas behov, som hjälper 
till att bibehålla företagets kundfokusering om denna strategi anammas. Innovativa 
företag tar produktutvecklingen oerhört seriöst och betraktar den som företagets 
kärnkompetens, vilket även bidrar till att behålla företagets ledande position på 
marknaden (Smith och Reinertsen, 1998). 

2.5 Projektportfölj 
Annachino (2003) betonar att ett företags långsiktiga framgång är beroende av fokus 
på en solid strategi samt utveckling av en plan som sedan ligger till grund för valet av 
utvecklingsprojekt. Utveckling av besläktade produkter baserade på företagets kärn-
teknologi har visat sig gynnsamt för flexibiliteten, den finansiell styrkan och konkur-
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renssituationen för företaget och är ett av de bästa långsiktiga utvecklingskoncept ett 
företag kan åta sig (Annachino, 2003)  

Portföljstyrning bygger på att hitta den rätta sammansättningen av olika projekt i 
portföljen  vilket kan uppnås genom att inkludera följande fyra faktorer: maximering 
av portföljens värde för en särskild och ofta begränsad investering; uppnå den rätta 
balansen och mixen mellan olika projekt; rikta in portföljens projekt mot företagets 
strategi; och anpassa antalet pågående projekt efter företagets tillgängliga produktut-
vecklingsresurser (Cooper, Edget, & Klienechmidt, in Belliveau, Griffin, & Som-
mermeyer, 2002). 

2.5.1 Maximera portföljens värde 
Det finns flera olika sätt att mäta och jämföra individuella projekts värden för att väl-
ja ut de mest lönsamma och erhålla en optimal projektportfölj. Det enklaste sättet är 
att mäta varje enskilt projekts nuvarande nettovärde (NPV). Denna metod tar dock 
endast hänsyn till ekonomiska aspekter och belyser ej hur de strategisk aspekterna 
påverkar selekteringen (Cooper et al., in Belliveau et al., 2002).  

Poängmodeller är en annan metod beskriven av Cooper et al., in Belliveau et al. 
(2002) och är välkänd för många företag numera. Metoden går ut på att poängsätta 
pågående projekt inför varje beslutssteg. Projekten kan bedömas enligt kriterierna: 
strategisk inpassning, produktfördelar, marknadsbehag, förmåga att förmedla kärn-
kompetens, teknisk utförbarhet och behållning/riskförhållande. Projekten med högst 
poäng får leva vidare och går vidare till nästa steg. Fördelen med metoden är att den 
ger mångfasetterade och övergripande underlag för beslut och ger i slutändan en port-
följ med projekt av höga värden. När företaget sedan graderar projekten i portföljen 
med dessa metoder, får de högst rankade projekten tillgång till resurser i första hand, 
medan projekten längre ner på listan blir tilldelade de resterande tillgängliga resurser-
na i fallande skala (Cooper et al., in Belliveau et al. (2002). 

2.5.2 Balanserad produktportfölj 
Företag har behov av att kunna hantera och att få en översikt över alla sina utveck-
lingsprojekt, vilket kan göras genom att visualisera dessa med olika typer av diagram. 
Vidare är balansen ett annat kriterium som är viktigt i en produktportfölj, och som 
enligt Gill, Nilsen & Spring (in Anschuetz, Castellion, Griffin & Rosenau, 1996) 
bygger på att det råder balans mellan långa respektive korta projekt, högrisk respek-
tive lågriskprojekt samt nya respektive gamla projekt som är under utveckling. Med 
ett kortsiktigt projekt menas projekt som inte är speciellt tekniskt avancerade, medan 
ett långsiktigt projekt ofta bygger på en mer innovativ och tekniskt avancerad pro-
dukt. Tanken bakom att sträva mot en balanserad produktportfölj är att företaget 
undviker att ”lägga alla äggen i samma korg”, därmed minimeras ´den kommersiella 
risken (Gill et al, in Anschuetz et al., 1996).  

Vid ny strategisk produktutveckling är denna modell användbar och tillsammans 
med värderingsmodellen (NPV) ger det bra underlag till att utvärdera vilken inrikt-
ning företaget bör göra. 
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Det finns enligt Cooper et al. ( in Belliveau et al., 2002) otaliga parametrar och fakto-
rer som syftar till att hitta en balans bland projekten. Det finns ett ändlöst antal olika 
histogram, diagram och andra modeller för detta ändamål, men tiden och projektens 
art är de faktorer som främst måste uppmärksammas. Tidsåtgången för ett projekt är 
en avgörande faktor, ingen vill investera helt och hållet i enbart korta projekt samti-
digt som ingen enbart satsar enbart på långsiktiga projekt. Vidare ska produktutveck-
larna sträva efter att sprida ut  lanseringarna jämt över året (Cooper et al., in Belliveau 
et al., 2002).  Detta arrangemang påverkar även kassaflödet positivt, då resursåtgången 
kan fördelas bättre över tiden och inflödet  balanseras mot utflödet från investering-
arna i de olika projekten.  

2.5.3 Rikta in projektportföljen mot affärsstrategin  
Ett företag kan ha olika strategier för sin produktutveckling, t ex. vara innovativt 
världsledande i branschen, försvara sin position på marknaden eller penetrera nya 
arenor. Det är av yttersta vikt att produktportföljen motsvarar och kan leva upp till 
dessa strategiska mål. Företagets ledning har i huvudsak två områden att bevaka och 
styra upp: projektens överrensstämmelse med affärsstrategin, och att resurserna går 
till ändamål som är i linje med det strategiska syftet. 

Även i detta syfte är poängmodeller ett användbart hjälpmedel genom att helt enkelt 
lägga till ett antal strategikriterier till de befintliga värdebedömande (Belliveau et al., 
2002). 

Cooper (2005) beskriver en metod att gruppera produktutvecklingsprojekt efter ge-
mensamma determinanter; Strategic buckets. Tanken med metoden är att effektivt 
fördela tillgängliga resurser med syftet att koppla företagets produktutveckling med 
dess strategi. Produktutvecklingsprojekt grupperas in i olika ”buckets”. Sedan utvär-
deras om varje ”bucket” får tillräckligt med resurser tilldelade. Slutligen prioriteras de 
ingående projekten i varje ”bucket”. 

När storleken på varje ”bucket” bestäms bör företagsledningen ta hänsyn till; hur fö-
retaget har fördelat resurser förr, produktutvecklingsstrategi, utvärdering av pågående 
projekt och ledningsgruppens åsikter (Cooper, 2005). 

Indelningen av projekt i ”strategic buckets” baseras i huvudsak på två aspekter, typ av 
projekt och affärsområde. Andra aspekter som kan belysas är hur produktutveck-
lingsresurserna ska fördelas med hänsyn till; Strategiska mål: över försvar och utök-
ning av marknadsposition. Arenor: över olika marknader och teknologier. Produkt-
linjer, över linje A och B. Teknologier: över teknologityper och plattformer. Förtro-
genhet: över kända och mindre kända marknader och teknologier. Lokalisering: över 
utvecklingsprojekt i land A och land B. Projektstadie: över tidigt uppstartade och på-
gående projekt (Cooper, 2005). 

2.5.3.1 Möjlighetsanalys 

En möjlighetsanalys, beskriven av Bean & Radford (2000) är ett verktyg för ett före-
tag att försäkra sig om att ett valt incitament till en ny produkt stödjer förverkligan-
det av de i strategiplanen uppställda målen. Strategiska mål för en ny produkt kan ut-
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göras av vinstmål, marknadsandelsmål, avkastnigsmål (till exempel EVA), och ägar-
värdemål. Karakteriserande för strategiska mål är att de är få, tydliga och mätbara.  

Målen för nyutveckling av produkter kan även vara av mer företagsstrategisk natur. 
Dessa mål är mer övergripande och långsiktiga än de strategiska målen. Exempel på 
sådana mål kan vara att öka marknadsandelen i ett speciellt segment med en viss pro-
centsats genom utvecklande av en, till segmentet tilltalande, produkt. Ett annat före-
tagsstrategiskt mål kan vara en önskvärd försäljningsökning i ett visst segment genom 
övertagande av en konkurrents kunder (Bean & Radford, 2000). 

Lika viktigt som att målen är välkomponerade, är det att de förmedlas ut i organisa-
tionen. En liten förvrängning av ett uppställt mål i en av företagets nivåer kan bidra 
till att den färdiga produkten inte lever upp till den tilltänkta kundens önskemål 
(Bean & Radford, 2000). 

För en effektiv prioritering av möjligheter är det viktigt att insamla noggrann infor-
mation med hänsyn till: en tydlig möjlighetsdefinition, en uppskattning av möjlighe-
tens storlek, en tydlig beskrivning av den tilltänkta kunden till möjligheten, möjlig-
hetens uppskattad lönsamhet samt konkurrenssituation (Bean & Radford, 2000). 

Slutligen måste möjlighetens inpassning med företagets situation undersökas. En jäm-
förelse mellan företagets förutsättningar att behandla möjligheten baserade på till ex-
empel företagskompetens, valda marknadssegment, företagskultur, tillgängliga resur-
ser och företagsframtoning kan göras. 

2.6 Ledningens roll 
Ledningens roll i produktutvecklingsprocessen är att sörja för de nödvändiga 
resurserna och se till att åtagandet följs och slutförs. Tillgängligheten av de 
nödvändiga resurserna, t ex. finansiella medel och mänsklig kompetens, har visat sig 
vara en viktig faktor för den nya produktens prestation på marknaden. Ledningen är 
också ansvarig för att utforma en produktstrategi, t ex. för produkten definierade mål 
förenliga med verksamhetens övriga produktutbud gällande produkttyp, marknad 
och teknologi samt strategier ur ett längre perspektiv som finns tillgängliga för alla i 
organisationen. Detta är något som ofta är bristfälligt utfört eller saknas helt bland 
tillverkande företag (Cooper, 2005). 

Rothwell (1977) betonar ett antal företagsegenskaper som är viktiga för att utföra en 
framgångsrik idé- och produktutveckling; observanta och erfarna medarbetare, 
förmåga att länka olika teknologier för att vända misslyckande till framgång, förmåga 
att bilda välanpassade grupper för problemlösning samt förmåga att ändra gällande 
organisations- och marknadsstrukturer för att snabbt anpassa sig till skiftande 
förhållanden. 

Ett stort problem idag är att ledningen har en för passiv inställning till produktut-
vecklingsprocessen. Prioriteringar och resursallokering blir ofta lidande och ledning-
en får ofta en distans till själva processen. Produktutveckling ses ofta som en uppgift 
för forskning och utveckling och man kanske inte ser sambanden mellan framgångs-
rika ny produkter och företagets lönsamhet. Ledningen är heller inte alltid uppdate-
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rad i den nya miljön som påverkar den nya produkten och vilka krav som ställs. Det-
ta kan bero på att ledningen ofta har mer kortsiktiga mål och är hårt pressade finansi-
ellt (Cooper, 2005). 

Ledningen ska dock inte bli för involverad i själva utvecklingsarbetet utan mer agera 
som en möjliggörare som verkar bakom kulisserna och skapa en miljö som underlät-
tar och gynnar produktutvecklingen. 

Ett företags ledning har ofta ett vitt spann av intressen i företaget och har traditionellt 
sett ett större fokus på prioriteringar, resursförsörjning samt att lösa dagsaktuella 
problem. Det är därför svårt för ledningen att ha en aktiv roll i 
produktutvecklingsprocessen. För att avlasta företagsledningen kan en 
produktmästare införas (Annachino, 2003). Produktmästaren har ledningsstatus men 
dess ansvarsområden är begränsade till produktutveckling och ska verka som en 
pådrivare och beslutstagare i operationella frågor. Produktmästaren har i sin tur ett 
ansvar gentemot ledningen att genomföra produktutvecklingsprojekten enligt 
tidsschema och budget (Annachino, 2003). Produktmästarens roll är även beskriven 
av Henry & Walkner (2001). Produktmästaren fungerar som en språngbräda, eller 
översättare, mellan den ofta okonventionella källan och den mer traditionella 
organisationen. Mästaren är ofta en respekterad person med hög status i företaget. 

2.6.1 Projekturval 
Många företag lider av att de har flera projekt igång löpande och oförmåga att på ett 
lämpligt sätt försörja varje enskilt projekt med rätt resurser. Detta kan leda till att 
konkurrenskraftigt värdefulla resurser slösas bort på ett dåligt utformat projekt som i 
slutändan kanske inte ens resulterar i en marknadslansering och att förtjänstfulla 
projekt inte får tillräckliga resurser och av den anledningen aldrig leder till en färdig 
produkt. 

Med en korrekt och saklig utvärdering av kan de mest framgångsrika projekten lyftas 
fram och få tillräcklig tillgång till nödvändiga resurser. Detta leder i sin tur till 
skarpare fokus, högre framgångsgrad och kortad tid till marknadsintroduktion. 

En trend hos vissa företag är att använda sig av en beslutsfunktion i flera nivåer i nya 
produktutvecklingsprojekt. Beslutsmomenten förekommer löpande under 
utvecklingsprojektet i form av strikta portar där idéer som inte anses lönsamma sållas 
bort. Detta kan illustreras som en tratt. Vid portarna beslutar ett råd bestående av för 
ändamålet berörda chefer om pågående projekts framtida fortsättning. Vilka ska 
fortskrida, vilka ska avvecklas och hur ska resursförsörjningen prioriteras? 

2.6.2 Beslutstagande i produktutvecklingsprocessen 
Effektivt och korrekt beslutstagande är mycket viktigt i produktutvecklingsproces-
sen. Ineffektiva och inkorrekta beslut leder ofta till en framskjutning av den planera-
de lanseringstidpunkten och risken är därmed stor att den möjlighet som en gång 
identifierades går förlorad. Beslut tagna på felaktiga grunder kan även leda till att 
knappa resurser spenderas på fel projekt och att projektet i fråga kostar mer pengar 
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än planerat. Det är också, i kostnadsbesparande avseende, viktigt att avsluta ett olön-
samt produktutvecklingsprojekt tidigt i processen för att kunna frigöra resurser till 
mer gynnsamma projekt. De flesta företag som ägnar sig åt produktutveckling har 
fler projekt löpande samtidigt än de kan försörja med resurser på ett effektivt sätt 
(Engelen, Hollender, Kratzer, Leenders och Roger i Belliveau, et al, 2002). 

De tidigaste besluten som tas i ett nytt produktutvecklingsprojekt är oftast ur ett stra-
tegiskt perspektiv och är baserade på kundbehov, resursbehov, resurstillgång, inpass-
ning med affärsstrategi och timing med marknaden. 

Utvecklingsprocessen för nya projekt följer ofta en väldefinierad plan där produkten 
skall genomgå de olika faser eller steg, innan den är färdig för lansering på markna-
den. Eppinger och Ulrich (1995); Danilovic (1999) delar upp faserna i konstruktions- 
och utvecklingsarbetet i följande steg: Konceptutveckling, Produktkonstruktion, De-
taljkonstruktion, Testning och implementering, samt Tillverkning/Produktion. In-
nan projektet övergår till nästa fas måste det passera en beslutsport. Modellen beskri-
ver vilka faser och portar ett utvecklingsprojekt skall passera för att uppnå ett bra 
slutresultat. 

Engelen, et al. i Belliveau, et al. (2002) beskriver en liknande modell för beslutstagan-
de i produktutvecklingsprojekt. Figuren nedan illustrerar hur beslutsfokus ändras vid 
varje beslutspunkt enligt Engelen, et al. I Belliveau, et al. (2002). 

 

 

Figur 2-3 Beslutsnivåer i produktutvecklingsprocessen (Engelen, et al. I Belliveau, et al., 2002). 
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Effektiva och korrekta beslut kännetecknas av: 

Läglighet: Karakteristiskt för alla beslut i produktutvecklingsprocessen är att de bör 
tas så tidigt som möjligt. Ett tidigt beslut fungerar som ett mål eller en riktlinje. Ett 
sent beslut tas ofta för att häva en, från början, missriktad satsning. Orsaken till att 
många företag beslutar sent i sina processer är att de formella besluten ofta är begrän-
sade till finansiella investeringsfrågor. Innan detta stadie har dock projekten gått ige-
nom en rad olika processer som är av stor vikt ur strategisk synpunkt. Eftersom det 
formella beslutstagandet görs sent måste informella beslut tas av projektgruppen som 
egentligen borde tas av personer med mer inblick i företagets olika delar och hur des-
sa påverkar varandra. En annan nackdel med en sen beslutsprocess är att det blir av-
sevärt mycket svårare att styra upp ett felriktat projekt och att mycket resurser kan 
gå förlorade om beslut om avveckling tas. Formella beslut i produktutvecklingspro-
cessen är ofta på schemalagda på förhand. Beslut bör i stället tas när behov finns. Ef-
fektivt beslutstagande är inte datumstyrt utan händelsedrivet (Engelen, et al, i Bellive-
au, et al, 2002). 

Fullständighet: En beslutssituation bör företrädas av representanter från företagets 
alla nyckelfunktioner för väga in projektets påverkan på alla verksamheter i företaget 
i beslutet. McGrath (1996) beskriver bildandet av en produktsamtyckeskommitté, el-
ler PAC (för engelskans Product approval committee), för en balanserad, förlitlig och 
ansvarsfull beslutsprocess. Denna beslutsfattande grupp bör omfatta sex till åtta per-
soner och inkludera företagets VD samt chefer från marknadsföring, utveckling, eko-
nomi, produktion och kundkontakter. Det är PAC-gruppen som har behörighet till, 
och fattar besluten gällande uppstart av nya projekt, avveckling eller omprioritering 
av projekt, inpassning av pågående projekt med företagets affärsstrategi och mål samt 
allokering av resurser mellan projekt och dess olika utvecklingsstadier (Engelen, et al, 
i Belliveau, et al, 2002). 

Högkvalitativa beslut Det finns fyra typer av oumbärliga avseenden som måste tas 
hänsyn till vid beslutstagande i produktutveckling: marknad, teknologisk kapacitet, 
företagsstrategi samt projektledningsfaktorer. Vikten av dessa faktorer varierar mel-
lan ett utvecklingsprojekts olika faser och måste skräddarsys efter det specifika före-
tagets koncept. Rätt frågor gällande projektets utveckling ska ställas vid de rätta be-
slutspunkterna för att få ett beslutsfokus vid varje beslutspunkt. Ett effektivt beslut 
vid varje beslutspunkt förutsätter att en aktiv och ärlig dialog mellan de olika be-
slutstagarna förs (Engelen, et al, i Belliveau, et al, 2002). Det är också viktigt att alla 
inblandade i projektet är medvetna eller blir underrättade om vad som krävs av dem 
för att kunna förverkliga ett taget beslut. 
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2.7 Sammanfattning av referensram 
Referensramen belyser områden som enligt teorin påverkar produktutvecklingspro-
cessen och är viktiga att beakta vid utvecklandet av framgångsrika nya produkter med 
högt upplevt värde för slutkunden. Dessa områden är strategi och marknad, risk, re-
surser, utvecklingstid och portfölj. Vidare beskrivs teorier kring ledningens roll i 
produktutvecklingsprocessen med avseende på projekturval och beslutstagande, se fi-
gur 4. 

 

 

Figur 2-4 Sammanfattning av referensram
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3 Metod 

Metodkapitlet förklarar på vilket sätt undersökningen genomförs. Dessutom förklaras 
valet av ansats, samt vilken validitet och reliabilitet metoden ger. 

3.1 Val av metod 
För att kunna utföra en seriös undersökning måste man använda sig av en metod. 
Metod är en förutsättning för att komma fram till bra och sannhetsenliga resultat 
kring valda problemformuleringar. Metod kan ses som ett redskap för att komma 
fram till ny kunskap inom ett valt område. Allt som kan bidra till ökad förståelse är 
en metod (Holme & Solvang, 1997). 

Självklart är inte alla metoder lika välgrundade och det finns kritik mot många. Val 
av metod brukar karakteriseras av två olika angreppssätt, kvantitativ och kvalitativ. 
Varje metod har sina respektive lämpliga användningsområden, samt starka och svaga 
sidor (Holme & Solvang, 1997). 

Holme & Solvang (1997) beskriver det centrala syftet med kvalitativa metoder som 
undersökande. Genom att på olika sätt försöka finna information som bidrar till 
ökad förståelse för det undersökta problemet, ha närhet till källan och att beskriva 
helheten av sammanhanget det inryms i är grundläggande förutsättningar för 
metoden. Metodens validitet är inte lika intressant och kännetecknas av en låg 
formaliseringsgrad. 

Kvantitativa metoder är selektiva och avståndstagande gentemot informationskällan 
och är strukturerade och formaliserade i sin natur. Metoden är starkt influerad av 
kontroll från undersökaren och gör klara avgränsningar gällande tänkbar utdata från 
undersökningen. Detta strikta förhållningssätt till informationen är nödvändig för att 
formaliserande analyser och jämförelser ska få en hög validitet. Kännetecknande för 
kvantitativa metoder är även statistiska mätmetoder (Holme & Solvang, 1997). 

Syftet med denna uppsats anses med störst sannolikhet uppfyllas genom 
datainsamling med en kvalitativ metod. Eneroth (1984) föreslår en kvalitativ metod 
då ett verkligt fenomen man vill få ökad uppfattning om ska undersökas. Detta passar 
väl in med uppsatsens fallstudievinklade problemformulering. Vidare säger Eneroth 
(1984) att den kvalitativa metoden tillåter undersökaren att anta en aktiv roll i 
informationssamlandet. Missförstånd kan omedelbart korrigeras och båda parter kan 
försäkra sig om att informationen har gått fram och uppfattats korrekt. Även denna 
kvalitativa fördel anses kunna bidra till ökad förståelse och validitet för 
undersökningen. 
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3.2 Kvalitativ metod 
Principen för informationsinsamling med en kvalitativ metod är närhet till de 
undersökta enheterna för att få en förståelse för den situation individer, grupper eller 
organisationer befinner sig i. Forskaren försöker se det undersökta fenomenet inifrån, 
i sin rätta miljö. Dock är det viktigt att forskaren kan växla mellan ett inre och ett 
yttre perspektiv, att förstå och förklara företeelsen (Holme & Solvang, 1997). 

Kvantitativa metoders förhållningssätt till det undersökta fenomenet är et utpräglat 
subjekt-objekt förhållande. Då en kvalitativ metod används ska istället en subjekt-
subjekt relation mellan forskare och objekt infinna sig (Holme & Solvang, 1997). 

Det finns ett par olika sorters kvalitativa metoder att använda för att samla 
information. De i störst utsträckning använda är observation och intervju. 

Kvalitativ observation kan ses som en undersökning där forskaren under längre eller 
kortare tid befinner sig i anslutning till medlemmarna som ska undersökas (Holme & 
Solvang, 1997). Datainsamlingen kan också ske i intervjuform. Taylor & Bogdan 
(1984) beskriver intervjun som upprepade möten öga mot öga mellan forskare och 
informant med inriktningen mot att öka forskarens förståelse av informantens 
perspektiv över det undersökta objektet. 

Både observation och intervju anses vara lämpliga metoder för datainsamlingen till 
denna undersökning. Detta motiveras av syftets utformning och strukturen och 
rutinerna på det undersökta företaget. Intervjuer kan användas för att få inblick i 
arbetet hos varje enskild direkt beslutande eller till beslutet påverkande individ. 
Observationer kan användas vid formella sammankomster, t. ex produktråd, där 
beslut tas. 

3.2.1 Observation 
Observation har traditionellt använts i studier av lokalsamhällen och slutna system. 
Tekniken ställer höga krav på forskaren då hon genom att se, höra och fråga ska få en 
uppfattning av fenomenet (Holme & Solvang, 1997). Till skillnad från många andra 
forskningsmetoder, som särpräglas av bestämda hypoteser och tillvägagångssätt, är 
observationsmetoden flexibel både före och under undersökningen. Även om det för 
tekniken finns en bestämd metodologi, finns det utrymme för utveckling under tiden 
forskningen pågår (Taylor & Bogdan, 1984). Observationsmetoden kan vinklas och 
delas upp efter olika angreppssätt.  

Holme & Solvang (1997) skiljer mellan Öppen och dold observation. En öppen 
observation innebär att de individer som observeras är medvetna om forskarens 
iakttagelser och medverkan. Förutsättningen för en öppen observation är gruppens 
acceptans av forskarens närvaro. Väl accepterad, har den observerande forskaren stor 
frihet att gå omkring fritt och iaktta olika processer (Holme och Solvang, 1997). 
Fördelen med dold observation är att ingen i gruppen är medveten om att de är 
iakttagna. Sannolikheten är därför större att forskaren får en ärlig bild av hur arbetet 
i gruppen fortskrider. Observationstekniken ställer dock höga krav på forskaren, då 
hon, för att inte röja sin rätta identitet, måste kunna uppfylla de krav som förväntas 
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av rollen hon utger sig besitta (Holme & Solvang, 1997). Holme & Solvang (1997) 
skiljer även på att som observatör delta aktivt eller passivt.  

Det finns i det här fallet varken utrymme eller tid till de förberedelser som krävs för 
en dold observation. Isaberg rapid är en liten organisation och gruppen som beslutar 
om sortimentsutveckling är ännu mindre. Det är därför praktiskt taget omöjligt att 
utföra en dold observation. Därmed utförs observationerna öppet och observatörerna 
deltar passivt. 

3.2.2 Intervju 
Intervjumetoden är lik observationsmetoden i det avseendet att forskaren måste 
etablera en kontakt, byggd på tillit och förtroende, med respondenten. Metoderna 
skiljer sig åt genom att observatören utför sin studie i en naturlig miljö för den eller 
de som ska undersökas medan intervjuaren arrangerar situationer specifikt för att 
tillgodose syftet med undersökningen (Taylor & Bogdan, 1984). 

Den kvalitativa intervjuns styrka är att undersökningssituationen liknar ett vardagligt 
samtal. Forskaren bör sträva efter att låta respondenten påverka samtalets utveckling. 
Det ligger sedan i forskarens uppgift att i efterhand vaska fram information om frågor 
hon är intresserad av (Holme & Solvang, 1997). 

I stället för att ställa exakta frågor utifrån ett frågeformulär bör undersökaren samtala 
fritt och låta respondenten stå för utvecklingen av diskussionen. Intervjuaren kan i 
förväg ha skrivit ner en intervjumanual som belyser de viktiga faktorerna hon vill ta 
upp under intervjun. Denna manual ska ses som ett stöd till diskussionen (Holme & 
Solvang, 1997). 

3.3 Analys av information  
Observationerna som har gjorts vid företaget består av informella samtal och studier 
av mer formella sammankomster. Observationerna har gjorts för att författarna ska få 
inblick i den övergripande verksamheten för att kunna ställa sakliga och specifika 
frågor vid intervjutillfällena. En annan anledning till observationerna är att lära 
känna och bygga upp ett förtroende till de tänkta intervjuobjekten för att främja en 
ärlig och uttömmande intervju. Därför har inget observationsunderlag 
dokumenterats i empirikapitlet. En annan anledning är att en stor del av 
informationen från de formella sammankomsterna är konfidentiell. 

Intervjuerna har utförts enligt en semikonstruerad metod. Författarna har i början av 
intervjuerna förklarat vilka områden de avser att belysa och har uppmanat objektet 
att förklara fritt. Ett antal förskrivna inom det tänkta området, men även som 
kommit upp under intervjun har ställts. Varje intervju har spelats in på band och 
sedan lyssnats av och antecknats för att i efterhand kunna gå tillbaka till 
intervjumaterialet för ökad kontroll och logik till analysarbetet. 

Uppsatsens författare har tillsammans analyserat och diskuterat fram slutsatser. 
Fokus har under hela arbetet legat på ett brett perspektiv för att behålla helhetsbilden 
av det studerade området. 
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3.4 Kritik mot metoden 
Kvalitativa metoder har genom åren fått utså mycket kritik, särskilt från forskare 
med förankring i kvantitativa metoder. Holme & Solvang (1997) tar upp flera 
aspekter som måste beaktas för att få ut data av hög kvalitet och validitet vid 
användandet av kvalitativa metoder. Forskarens upplevelse av situationen kan vara 
felaktig. Det finns en risk att forskaren inte helt och hållet förstår de undersökta 
enheternas motiv eller signaler de uttrycker. Närheten som uppstår mellan forskare 
och objekt kan också utgöra ett problem då bestämda förväntningar kan skapas. De 
undersökta enheterna kan bete sig på ett sätt de tror forskaren förväntar sig av dem. 
De kanske inte beter sig som de annars skulle ha gjort. 
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4 Empiri 

Empirin inleds med en kort företagsinformation för att ge läsaren inblick i företagets hi-
storia och kultur samt att belysa olika faktorer som påverkar den övergripande produkt-
utvecklingsprocessen på företaget. Vidare presenteras företagets urvalsmetod för pågående 
och nya utvecklingsprojekt. Empirin baseras på underlag från intervjuer med olika perso-
ner på både marknadssidan och utvecklingssidan på Isaberg rapid AB. Förutom intervjuer 
och annan observationsinsamling, som skett genom närvaro vid två produktråd och en 
designmässa, har även observationer gjorde i andra mindre formella sammanhang på Isa-
berg Rapid AB. Vidare grundar sig empirin på studier av utvecklingsprocessen av två spe-
cifikt utvalda produkter: Duax respektive Soon, som används som illustrationsexempel. 

4.1 Isaberg Rapid AB 
Isaberg Rapid AB grundades 1936 och har under dessa år vuxit till att bli världsledan-
de inom häftning. Företaget har tre affärsområden: Kontor, Verktyg samt OEM, vil-
ket även utgör företagets tre divisioner, som Rapid är organiserat kring. Denna upp-
sats berör främst kontorsdelen, eftersom våran studie kommer att begränsas till sor-
timentsurvalet av kontorsprodukterna. Följande information bygger på information 
från intervjuer med projektansvariga för respektive produkt: Soon och Duax, samt 
observationer gjorda på plats. Observationerna kommer framför allt från två pro-
duktråd, som utgör ett viktigt beslutsorgan för produktutvecklingen samt en innova-
tions konferens, där bland annat information gällande företagets kommande pro-
duktutvecklings projekt presenterades och diskuterades. Alla intervjuer och observa-
tioner genomfördes under våren 2005.   

Empirin är gjord utifrån fallstudier av Isberg Rapids produktutvecklingsprocesser 
med syftet att effektivisera denna med avseende på resursallokering och time to mar-
ket. För att kunna belysa denna mera ingående har två olika produkter valts: Duax 
och Soon, vilkas utvecklingsprocesser studerats som två belysande illustrationsexem-
pel, samt att de är två olika representationer av hur ett projekt initieras. Det ena: 
Duax har initierats av utvecklingsavdelningen utifrån innovationsperspektiv, medan 
det andra; Soon fungerar mera som ett projekt initierat från marknadssidan.  

Dessa utvecklingsprojekt är exempel på de senaste produktutbuden från Isaberg Ra-
pid inom olika segment, speciellt Soon som lanserades för knappt ett år sedan. Vidare 
vänder de sig till olika målgrupper och segment på marknaden, vilket också föranle-
der att produkterna säljs via olika säljkanaler.   

Empirin bygger på observationsstudier gjorda ute på företaget vid medverkan i olika 
aktiviteter i såväl formella, produktråd och designmässa, som informella samman-
hang, till exempel luncher. På så vis har ett förtroende kunna etableras mellan oss och 
företaget och därigenom har en djupare inblick kunnat göras än om inte denna rela-
tion etablerats. Det har även förekommet diskussioner om andra saker än det som 
primärt berör denna uppsats, det vill säga inte har med detta ämne att göra, men har 
ändå gett oss ett bredare perspektiv och inblick i problematiken kring produktut-
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vecklingsarbetet. Detta är ett komplext problem som måste belysas från olika infalls-
vinklar, inte minst för att kartlägga och hitta alla möjliga effektiviseringsåtgärder och 
finna potentiella ineffektiviteter. 

Empirimaterialet har samlats in genom sex intervjuer, som gjorts vid två olika tillfäl-
len, med lika många olika personer som har viktiga befattningar i projekten med an-
knytning till produktutvecklingen. Det första intervjutillfället gjordes den 23 februari 
2005 med respektive projektledare för produkterna: Soon och Duax, vilka används 
som illustrationsexempel för dessa empiristudier, där Martin Elonsson var projektle-
dare för Duax medan Miriam Widfeldt, International Product Manager, Division Of-
fice, med ansvar för Soon-konceptet. Vid det andra intervjutillfället den 2 maj 2005 
intervjuades följande: Peter Cerny, Vice President Division Office., Per Torstensson, 
Manager Technology & Quality Department, Christian Thederan, International 
Product Manager, Division Office, med ansvar för Duax., samt Bengt Ivarsson, R&D 
Engineering, Division Office. Förutom dessa intervjuobjekt har även information in-
hämtats kontinuerligt från handledaren till detta arbete: Jörgen Thelin, International 
Marketing Manager Division Office, samt Dan-Olof Gillgard, International R&D 
manager, Division Office. 

4.2  Urvalsmetod 
Isaberg Rapid använder sig av en standardiserad mall för beslutsgången i utvecklings-
projekt, kallad verksamhetshandbok. Övergripande beslut gällande utvecklingspro-
jekt tas av ett för ändamålet sammanställt produktråd som utifrån framtagna underlag 
beslutar om förstudie, uppstart, vidareutveckling samt resursfrågor för individuella 
projekt. Ett utvecklingsprojekt genomgår fyra formella beslutsportar: 

Beslut 500, en ekonomisk och teknologisk förstudie. Resultatet fungerar som under-
lag för beslut om konceptets fortlevnad till nästa fas. 

Beslut 1000, innebär projektstart. Beslutet tas på ledningsnivå som även bestämmer 
en uppföljningsplan. 

Beslut 2000, godkännande för tillverkning. Beslutet tas på samma nivå som föregåen-
de beslut. 

Beslut 3000, ett formellt godkännande om fri försäljning av den färdiga produkten. 

De olika beslutsalternativen på 1000-, 2000- och 3000-nivå är godkännande till nästa 
fas, begäran om ytterligare utredningar i en tidigare fas eller avslutande av projekt. 
Det finns ett visst utrymme till flexibilitet mellan beslutsportarna. Syftet med denna 
beslutsflexibilitet är att undvika diverse förseningar väntan på ett formellt beslut kan 
orsaka. Dessa informella beslut ska tas mellan VD, divisionschef och ansvarig projekt-
ledare. Uppskattningsvis slutförs 75 % av de projekt som godkänns vid ett beslut 500 
och resulterar därmed i en färdig produkt för marknadsintroducering (Widfeldt, per-
sonlig kommunikation, 2005). 

Ungefär en gång i månaden hålls ett produktråd vid företaget som företräds av Mana-
ging Director, Vice President Division Office, Chief Financial Officer, Overseas Ma-
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nager, Director Global Accounts, International Marketing Manager, International 
R&D Manager, Business Control Manager. I Rådet diskuteras nya produktidéer och 
pågående produktutvecklingsprojekt efter förutsättningarna beskrivna i verksamhets-
handboken. Produktrådet fungerar tillsammans med ledningsgruppen som beslutsfat-
tande organ för beslutsportarna beskrivna i verksamhetshandboken. Vilket organ 
som tar beslut vid en beslutsport är beroende på projektets omfång och då främst 
med avseende på den finansiella investering projektet fordrar. Då beslut gällande ett 
större projekt ska tas representeras produktrådet vanligtvis av verkställande direktör 
och, eller övrig ledningsgrupp (Cerny, et al, personlig kommunikation, 2005). 

4.3 Strategi och prioriteringar 

4.3.1 Marknadsavdelning 
Intervju med divisionschef för kontorsdivisionen vid Isaberg Rapid AB: Peter Cerny. 
050502. 

I praktiken prioriteras produktutvecklingsprojekt efter den uppskattade projekttiden. 
Utvecklingstiden anses vara en av de tyngst vägande faktorerna för prioriteringsord-
ningen. ”Jag tycker att det är väldigt sällan att vi har 4-5 projekt som vi prioriterar ut-
ifrån hur mycket intäkter de ger” (Cerny, personlig kommunikation, 2005) Det anses 
väldigt viktigt att få fram en viss mängd nya produkter till speciella tillfällen som 
mässor och kataloglanseringar för att hålla samma utvecklingstakt som konkurrenter. 
Detta kan härledas till den rådande trenden av förkortade produktlivscykler och 
snabb förnyelse i branschen. ”Låter man bli att förnya sitt sortiment av de mer snabb-
rörliga produkterna… så uppfattas ju vi som ett stelbent företag som inte presenterar några 
nyheter” (Cerny, personlig kommunikation, 050502). 

De kortsiktiga projekten prioriteras i stort sett alltid framför de långsiktiga om inga 
andra direktiv ges. Historiskt sett har prioriteringen varit omvänd. Fokus har tidigare 
legat på tekniskt innovativa produkter men den rådande marknadssituationen har 
tvingat företaget att tänka om. Mycket beror på en ökad utvecklingstakt orsakad av 
att en större del av verksamheten numer är förflyttad till Asien men mycket beror 
också på den allt mer ökande andelen private label-projekt. Isaberg Rapid har under 
de senaste sju åren arbetat aktivt med private label-projekt och andelen ökar stadigt. I 
dag står private label för 40 % av omsättningen i kontorsvarubranschen. ”… vi måste 
vara med, vi kan inte tacka nej” (Cerny, personlig kommunikation 2005). Ett private 
label-kontrakt med en fullsortimentleverantör löper över två till tre år och innebär en 
garanterad intäkt under den tidsperioden. Private label-projekt är därför alltid högst 
prioriterade och alla andra projekt får stå åt sidan då ett sådant kontrakt är aktuellt 
(Cerny, personlig kommunikation, 050502). 

Private label-projekt är alltid högst prioriterade på grund av den garanterade inkoms-
ten ”… private label blir en slags gräddfil, och man kan tycka att detta inte är rätt egent-
ligen. Det är låga priser, låga marginaler, men det är stora volymer” (Cerny, personlig 
kommunikation, 2005). En annan anledning till den höga prioriteringen är att tids-
ramen för ett sådant projekt måste hållas för att behålla en god relation med private 
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label-företaget. De näst högst prioriterade projekten är de korta projekten för den 
öppna marknaden av skäl som beskrivs ovan. De lägst prioriterade projekten är de 
långa innovativa Rapidprojekten. Det finns som sagt ingen uttalad strategi till denna 
fördelning men detta är vad som sker i praktiken (Cerny, personlig kommunikation, 
2005). 

Det finns heller inga skriftliga instruktioner för hur fördelningen mellan kort- och 
långsiktiga samt låg- och högriskprojekt i projektportföljen ska vara. Det påvisas att 
dock att det finns tankar och funderingar samt diskussioner om dessa aspekter. Det 
finns en medvetenhet om att en kombination av produkter baserade på varianter av 
gammal beprövad och ny innovativ teknik är väsentlig för företagets framtida över-
levnad. Cerny (personlig kommunikation, 2005) ifrågasätter om denna prioriterings-
ordning är bra för företaget på det långsiktiga planet och är av åsikten att varumärket 
byggs upp av stjärnprodukterna som kommer från de innovativa och tekniskt unika 
projekten som man i praktiken prioriterar ner till förmån för de snabba variantbase-
rade projekten. En fördel med att vara först på marknaden med en unik produkt är 
även att man får ett försprång innan konkurrenterna har hunnit svara, då man är en-
sam på marknaden. Det är i en sådan situation möjligt att ta ut högre marginaler. Ef-
terhand att konkurrenter presenterar liknande produkter sjunker priserna (Cerny, 
personlig kommunikation, 2005). 

Under det senaste året har en karta över pågående och framtida projekt arbetats fram 
för att få en mer överskådlig bild över företagets produktutvecklingsprojekt för att 
enklare kunna prioritera bland projekten. Tanken är att denna produktplan ska bli en 
naturlig del i produktrådet och att få en konkret bild över intäktsmöjligheter för oli-
ka projekt. Fram tills nu har prioriteringarna bland projekten gjorts inom ramen för, 
och med utvecklingsavdelningens beläggning som utgångspunkt och detta kan ofta 
leda till att projekt med stor intäktspotential får stå till sidan för projekt som bättre 
passar in i utvecklingsarbetet men med lägre lönsamhet. I produktplanen ska det även 
tydligt stå beskrivet vem som i själva verket är ansvarig projektledare för de olika 
projekten. Detta har i många fall inte varit helt klart. (Cerny, personlig kommunika-
tion, 2005). Idag sköts prioriterings- och resursallokeringsfrågor mellan beställare och 
projektledare för de enskilda projekten. Cerny (personlig kommunikation, 2005) an-
ser att dessa frågor är en uppgift för produktrådet att lösa på grund av att det repre-
senteras av människor från alla kompetenser på företaget och att rådet besitter en stor 
samlad inblick i pågående projekt. 

Ett exempel på en sådan informell prioritering är applikationen av flat clinch på ma-
nuella häftapparater. Det fanns sedan länge en allmän önskan på företaget att utveckla 
tekniken så att den passade i manuella apparater pga. det uppvisat goda häftresultatet 
hos de elektriska maskinerna som använde tekniken. Som av ett misstag fick en per-
son på marknadssidan reda på att man på utvecklingssidan hade funnit ett kostnadsef-
fektivt och unikt sätt att lösa problemet som man, när man hade tid, arbetade med. 
Marknadssidan blev som eld och lågor och ville snabbt få fram en färdig lösning som 
kunde appliceras på befintliga produkter. Projektet var dock tekniskt unikt och be-
hovet av omfattande konstruktionsarbete och tester gjorde att projektet ansågs som 
långsiktigt och prioriterades därför ned av utvecklingssidan pga. hög beläggning bl. a 
av private label projekt (Cerny, personlig kommunikation, 2005). Denna nedpriorite-
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ring gjordes alltså av utvecklingssidan utan inflytande av produktråd eller beställare 
och inom ramen för de för tillfället tilldelade resurserna. Cerny (personlig kommuni-
kation, 2005) efterlyser ett större engagemang från utvecklingsidan i kampen om re-
surser. Hade utvecklingssidan bättre klargjort behovet av mer resurser för att klara av 
de ålagda projekten, inklusive flat clinch, inom en acceptabel tidsram, hade kanske så 
skett och nedprioriteringen kanske inte hade varit nödvändig. Istället för att hemlig-
hålla en innovativ idé som resultera i en ny revolutionerande produkt och stora in-
täkter för företaget pga. redan hög beläggning, bör man istället lägga alla korten på 
bordet och överlåta ansvaret till produktrådet att omprioritera pågående projekt efter 
befintliga resurser eller tillsättning av nya (Cerny, personlig kommunikation, 2005). 

4.3.2 Utvecklingsavdelning 
Intervju med utvecklingsingenjör vid kontorsdivisionen på Isaberg Rapid AB: Bengt 
Ivarsson. 

Ivarsson (personlig kommunikation, 2005) jämför den rådande situationen, otillräck-
liga resurser för att hantera alla nya produkter och projekt, med en hink full med hål 
där tekniksidan och projektledarna, hela tiden försöker att täta den för stunden mest 
akuta läckan och på så vis behålla vattnet, eller om man så vill ”hålla båten flytande” 
en stund till. Den nu rådande situationen med obalans mellan å ena sidan beställaren 
och den verklighet utvecklingen befinner sig i å andra sidan, är mycket alarmerande 
(Ivarsson, personlig kommunikation 2005). 

Om utvecklingsavdelningen hade fått bestämma strategin för produktutvecklingen, 
hade den lagts på en mera uthållig nivå, samt att problematikhantering ur ett mer 
långsiktigt perspektiv. Därmed skulle den uppkomna situationen kunna undvikas då 
mera resurser hade allokerats till utvecklingsavdelningen. Det hade alltså varit önsk-
värt att utvecklingsavdelningen hade fått möjlighet att i större utsträckning kunnat 
planera och lägga upp hur de olika projekten skulle hanteras, och inte som nu vara 
tvungna att hela tiden göra ”brandkårsutryckningar” för att rädda leveransen på pro-
dukter som Soon, som inte nödvändigtvis hade samma prioritering från början (Ivars-
son, personlig kommunikation, 2005). Ivarsson (personlig kommunikation, 2005) på-
pekar att denna situation är ett faktum sen många år tillbaka, vilket även gör att be-
ställaren (marknadsavdelningen) avsiktligt håller tillbaka med beställningarna. De har 
ju märkt hur svårt det varit att få fram nya produkter och vet om att utvecklingsav-
delningen är fullbelagda med arbete.  

Denna situation hade aldrig uppstått om företagsledningen insett hur mycket resurser 
det krävs att hantera alla produkterna i projektportföljen och att kontinuerligt upp-
datera och förnya den. Då hade personalen inte minskat utan istället ökat, plus att 
kapaciteten på utvecklingsavdelningen även hade ökats på RYC (Rapid Yuang 
Chang), Isaberg Rapids produktionsenhet i Shanghai, Kina.         

En beställning kommer från marknadsavdelningen till utvecklingsavdelningen som 
ett resultat av en kundförfrågan och en ny affärsmöjlighet. Men under rådande om-
ständigheter påpekar Ivarsson (personlig kommunikation, 2005) och med otillräckliga 
resurserna som finns har det inte funnits någon möjlighet att utveckla nya produkter 
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i egen regi, utan företaget har vänt sig till olika samarbetspartners runt om i Kina. 
Det är dock riskabelt att använda sig av färdiga plattformar� från underleverantörer 
som delas av fler än en tillverkare, ur ett strategiskt perspektiv, eftersom leverantören 
därigenom får tillgång till en del av Isaberg Rapids teknologi.  

En växande del av marknaden är ett segment som går under namnet: ”private label”, 
där Isaberg Rapid fungerar som en ren underleverantör av produkter till kunder som 
erbjuder ett komplett sortiment av kontorsmaterial under eget namn till exempel Ly-
reco och Corporate Express. Denna del av marknaden kännetecknas av stora volymer 
till pressade priser, samtidigt garanteras dock en viss försäljningsvolym under en be-
stämd tidsperiod för företaget. Dessa affärer kan klassificeras som lite mera kortsikti-
ga i jämförelse med de andra, men samtidigt är det av naturliga skäl svårt att tacka nej 
till så stora förfrågningar som private label ändå representerar. Ivarsson (personlig 
kommunikation, 2005) menar att dessa produkter tar mycket resurser i anspråk och 
hindrar samtidigt det övriga utvecklingsarbetet av företagets egna produkter som ut-
vecklas under det egna varumärket: Rapid.         

En nackdel med att lägga ut utvecklingen på en underleverantör är enligt Ivarsson 
(personlig kommunikation, 2005) att förutom att konkurrenter kan få del av samma 
teknologi då de har samma leverantör som Isberg Rapid, även får inblick i de mark-
nadsaktiga bitarna. Om denna utveckling fortgår är företaget illa ute, då det finns risk 
att leverantören tar kontakt med kund direkt och kringgår Isaberg Rapid. Ivarsson 
(personlig kommunikation, 2005) påpekar dock att denna utveckling är mest trolig 
att inträffa för de enklare och billigare produkterna, till exempel private label pro-
dukter eller Soon, som är hårt konkurrensutsatta, medan andra mer innovativa pro-
dukter som till exempel Duax inte hotas på samma vis eftersom de till att börja med 
inte läggs ut på underleverantörer, samt för att de är mera tekniskt avancerade.  

Därmed är det svårare för en renodlad underleverantör att kopiera en sådan produkt, 
speciellt utan något informationsutbyte från Isaberg Rapids sida, som annars sker då 
produktutvecklingen läggs ut på en underleverantör. Enligt Ivarsson (personlig 
kommunikation, 2005) är detta problem som kan inträffa om företaget ”… säljer ut 
sig på detta viset”.  

De stora kunderna, till exempel Lyreco, börjar nu bli så stora att deras inköpsvoly-
mer gör det intressant att köpa direkt, samt tack vare private label utvecklingen bör-
jar dessutom deras varumärke att bli känt bland kunderna. I förlängningen innebär 
det att Alla priser som går den normala vägen via Isaberg Rapid, kommer att bli så 
höga att försäljningen helt stannar upp. Hur skall Isaberg Rapid kunna behålla sin 
trovärdighet och sitt starka varumärke om inte produktutvecklingen är av högsta 
prioritet, och vad händer med varumärket om alla i branschen vet att Isaberg Rapids 
produkter är tradingprodukter, undrar Ivarsson (personlig kommunikation, 2005).  

                                                
� Plattform är den funktionsbärande delen till en häftare eller ett hålslag som kan delas av många olika 

likartade produkter.  
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Varumärket Rapid har byggts upp under lång tid, och en bidragande orsak till dess 
styrka är just att Isaberg Rapid har satsat långsiktigt på utveckling och att få fram nya 
innovativa produkter, men denna utveckling och hotar att devalvera varumärket på-
pekade Ivarsson (personlig kommunikation, 2005). Detta går alltså stick i stäv mot 
satsningen på lågprisprodukter inom bland annat private label, på bekostnad av det 
egna varumärkets produkter,  

Det går inte att forcera fram nya produkter hur som helst, utan att det får negativa 
konsekvenser för resultatet, utan projekten måste genomlöpa alla utvecklingsstadier 
först. Som Ivarsson (personlig kommunikation, 2005) uttryckte det hela: ”Det går inte 
att krysta fram med viljestyrka en ny produkt, utan utvecklingen måste genomlöpa alla 
faserna i utvecklingen, sen kan man göra det på ett mer eller mindre smart sätt.” Saken är 
den att en produkt löper på av egen kraft när utvecklingen av den väl har startat, vil-
ket gör det svårt att ändra i prioriteringarna när utvecklingen redan är igång.  

En stor del av utvecklingsavdelningens tid går åt till att hantera utvecklingsarbetet 
med underleverantörer i Kina, vilket ytterligare inskränker möjligheten till att priori-
tera fram andra projekt, långa såväl som korta, då utvecklingen redan är hårt an-
strängd och inte har tillräckliga resurser för att klara av detta (Ivarsson, personlig 
kommunikation 2005). 

4.4 Soon-konceptet 
Soon är en produktserie innefattande två bordshäftare för olika bunttjocklek, en häft-
tång, ett hålslag samt en klammerborttagare. Intervjuer har gjorts med två inblandan-
de personer med olika bakgrund. Marknadsmässig projektledare för utvecklingen av 
Soon, Miriam Widfeldt intervjuades 050323 och teknisk projektledare för utveckling-
en av Soon, Bengt Ivarsson, intervjuades 050502. Syftet med intervjuerna var att kart-
lägga hur produktutvecklingsarbetet fortskred och det rådande projekt- och priorite-
ringsförhållandet på företaget för att skapa en helhetsbild av Soon-konceptets utveck-
ling, samt att jämföra de intervjuade medlemmarnas uppfattningar och åsikter om 
projektet. 

4.4.1 Marknadsmässig utveckling 
Intervju med marknadsmässig projektledare för utvecklingen av Soon, Miriam Wid-
feldt 050306. 

Soon-produkterna är en del i en satsning man startade 2000 för att slå sig in på mass-
marketsegmentet. Steg ett i denna satsning var att ta fram nya förpackningar till be-
fintliga produkter för att de ska passa in i massmarketformatet. Steg två var att ta 
fram ett, för marknaden anpassat, nytt produktsortiment. Steg tre är att lära sig arbe-
ta med den nya distributionskanalen. 

Affärsanalyser har gjorts i hela världen runt massmarketfenomenet och slutsatsen är 
att 60 % av alla inköp i segmentet påverkas av skolbarn. Det visade sig att en ensam 
konkurrent, Maped, hade i stort sett hela marknaden. Maped använder ett lekfullt 
formspråk med tanke på design, färg och materialval för att attrahera den, kanske inte 
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så köpstarka, men inflytelserika skolbarnsmålgruppen. Isaberg Rapid såg här en stor 
potential och bestämde sig därför att utveckla en produktserie speciellt avsedd för den 
målgruppen. 

Målgruppen är barn och ungdomar i skolåldern. Produktserien är tänkt att distribue-
ras via massmarketbutiker, vilket är ett nytt sätt för Isaberg Rapid att sälja sina pro-
dukter. Kundkontakt sker traditionellt sett i branschen genom katalogförsäljning och 
via bokhandlar.  

”Den generella åsikten inom målgruppen är att form och färg går före funktion” (M. 
Widfeldt, personlig kommunikation 2005). 

Idén om en ny produktserie togs upp i produktrådet i mars 2003 och ett beslut 500 
togs, det vill säga klartecken att starta en förundersökning. Två ansvariga projektleda-
re utsågs, Miriam Widfeldt fick det kommersiella ansvaret och Bengt Ivarsson fick det 
tekniska ansvaret för projektet. En noggrann marknadsstudie i Frankrike och Stor-
britannien gjordes för att undersöka hur konkurrenter arbetar med förpackningar 
och hur de kommunicerar med massmarketkanaler. Målgrupper, potential och 
marknadspriser kartlagdes. I samråd beräknades preliminära framtida försäljningsvo-
lymer. Även en tidsplan sattes. 

Isaberg Rapid har tidigare arbetat nästan uteslutande med en och samma designer. 
Med den nya produktserien ville man dock förmedla ett nytt formspråk, dels på 
grund av målgruppen den skulle inrikta sig mot och dels på grund av den nya distri-
butionskanalen som tänkte användas. Därför togs det kontakt med en designstudent 
som tillsammans med den inarbetade designern fick i ansvar att utforma designen för 
Soon-konceptet. Innan designen bestämdes gjordes en studie på franska skolbarn där 
det undersöktes vilka färger och former som föredrogs och hur produkten användes. 
Frankrike ansågs vara en av huvudmarknaderna för produkten. Designerna är be-
gränsade i sin utformning av produkterna så till vida att befintliga plattformer använ-
des. Mått och dimensioner måste anpassas till mekaniken produkten innefattar. 

Utveckling och tillverkning av produkterna planerades att läggas i Kina med anled-
ning av att plattformerna som skulle användas redan tillverkas där. En annan anled-
ning var att produkterna planerades ha ett relativt lågt försäljningspris för att tillfred-
ställa målgruppens önskemål och därmed också låga marginaler för företaget. För att 
kunna hålla så pass låga tillverkningskostnader som krävdes ansågs Kina vara det enda 
alternativet för produktionen. 

Projektets vidare utveckling presenterades i ett nytt produktråd i augusti 2003. Här 
visades siffror på prognostiserade självkostnader och uppskattade försäljningsvoly-
mer. Projektet ansågs fortfarande lönsamt och beslut 1000 togs. Något som saknades 
vid denna nivå, som normalt sett brukar finnas med, var uppgifter om verktygskost-
nader. Dessa siffror rapporterades dock senare.  

Produkterna som skulle ingå i serien och deras specifikationer bestämdes. Tre olika 
häftare fastställdes, en bordshäftare för 12 ark, en bordshäftare för 25 ark, en häfttång 
för 25 ark, ett hålslag samt en klammerborttagere. Alla produktspecifikationer be-
stämdes utifrån målgruppens antagna önskemål och potentiella köpkraft. 
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”För skolbarn kanske det räcker med en häftare som tar 25 ark. Det är givetvis också en 
prisfråga. Skolbarn är ju lite mer priskänsliga än vad företag är. Man vill satsa där peng-
arna ligger.” (Widfeldt. Personlig kommunikation 2005). 

Inför beslut 2000, då tillverkningsfasen startar, beräknar man payback-time för pro-
dukterna baserat på uppskattad försäljningsvolym och marknadspris. Återbetalnings-
tiden beräknas även för ett worst-case-scenario baserat på hälften av den uppskattade 
volymen. 

En uppföljning på siffrorna som presenterades inför beslut 1000 görs inför beslut 
2000. 

”Underlaget till beslut 1000 var mycket uppskattning av TK, verktygskostnad. Inför be-
slut 2000 har man mer fakta, det är mer skarpa siffror.” (Widfeldt, Personlig kommuni-
kation. 2005). 

Innan beslut 2000 görs även en lanserings plan gällande datum och plats för lansering, 
förpackningar och annonser. Även diverse marknadsaktiviteter kopplade till lanse-
ringen planeras. För Soon-produkterna togs även en reklamfilm fram inför lansering-
en. 

Beslut 2000 togs vid ett produktråd i december 2003. 

Efter 2000 beslutet togs startade verkygstillverkningen och övrig produktionsanpass-
ning. Fasen efter beslut 2000 var i detta fall den längsta tidsmässigt. Detta beror på att 
konceptet inte var speciellt komplicerat utvecklingsmässigt. I mer tekniskt avancera-
de projekt är det ofta tvärt om (M. Widfeldt, personlig kommunikation, 2005). 

Representanter från en reklambyrå deltog i färgsättningsarbetet från projektstart. På 
grund av målgruppens medvetenhet var det viktigt att välja en färg som låg rätt i ti-
den då produkterna skulle lanseras (M. Widfeldt, personlig kommunikation, 2005). 

Lansering av produktserien skedde i september 2004. Detta var alltså innan beslut 
3000 tagits vilket är klartecknet från produktrådet och ledningen att släppa produk-
ten för försäljning. Orsaken till att konceptet lanserades innan ett 3000 beslut tagits 
var bland annat att det var viktigt att få ut produkterna lagom till skolstarten då mål-
gruppen köper mycket av den här sortens produkter. Produktrådssammankomster 
hålls inte förrän ett tillräckligt stort antal projekt är redo för de olika beslutsgaterna. 
Vid produktrådet tas en rad olika beslut på olika nivåer och för olika produkter (M. 
Widfeldt, personlig kommunikation, 2005). Beslut 3000 för Soon-konceptet togs vid 
nästkommande produktråd som hölls i februari 2005. 

4.4.2 Teknisk utveckling 
Intervju med teknisk projektledare för Soon-projektet, Bengt Ivarsson 050502. 

En viktig frågeställning som utreddes under intervjun var hur marknadsavdelningen, 
som har kundkontakten, hanterar problemen med de bristande resurserna och vilka 
prioriteringar som görs utifrån den rådande situationen.  
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Tanken med Soon var, förutom att slå sig in på en ny nisch på marknaden, även att 
kunna komma närmare slutkunderna utan några onödiga mellanled som drar ner lön-
samheten. På så vis kan marginalerna förbättras och återkoppling på kundernas re-
spons bli snabbare.  

Ur tidssynpunkt var Soon ett projekt som hade god framförhållning när det startade, 
vilket innebar att lanseringen och leverans skulle ske inom ett år från uppstarten av 
projektet. Men valet av designer drog ut på tiden vilket gjorde att den slutgiltiga de-
signen tog lång tid att fastställa. Då var det endast fyra månader kvar till slutdatum, 
vilket gjorde att alla andra stadier i utvecklingen: produktkonstruktion, verktygskon-
struktion, verktygstillverkning, verktygsprovning, produkttestning samt till sist pro-
duktleverans till kund, var tvungna att utföras under stor tidspress. Dessutom var en 
mycket kostsam flygfrakt tvungen att genomföras för att kunna hinna med leverans 
till kund på det angivet datum. (Ivarsson, personlig kommunikation 2005).  

Detta visar hur skevt hela projektet blev ur tidssynpunkt och sedermera gjorde att 
utvecklingen blev oerhört ansträngd mot slutet, speciellt med tanke på att lejonparten 
av utvecklingen inte kunde påbörjas innan designen var fastlagd. Även en produk-
tionsanpassning av designen var nödvändig vilket var en konsekvens av samarbetet 
med en oerfaren designer och bidrog till ytterligare moment i det redan tidspressade 
schemat. Det pressade tidsschemat ledde till omprioritering av ett annat pågående 
projekt, Fusion�, för att kunna hantera den uppkomna situationen, trots att Soon 
egentligen hade en lägre prioritet än vad Fusion hade.  

För att kunna klara av utvecklingen av Soon, var utvecklingsavdelningen tvungen att 
omprioritera pågående utvecklingsprojekt och placera Soon främst. Om inte detta 
hade gjorts, och utvecklingsavdelningen fortsatt att hålla fast vid den fastställda pro-
jektplanen, hade utvecklingen av Soon inte av på utsatt tid. Det är naturligtvis inte 
bra att gå in och ändra i planeringen, och göra ”brandkårsutryckningar” av denna 
typ. Ett annat sätt att ”lösa” den uppkomna situationen hade varit att inte starta några 
nya projekt över huvud taget, eftersom utvecklingsavdelningen redan hade fullt upp 
med att hantera pågående projekt. Ett av dessa var Fusion, vilket var det projekt som 
enligt projektplanen hade högst prioritet, men som i praktiken fick en annan priori-
tet. 

 

 

 

 

                                                
� Ett, vid tidpunkten löpande, långsiktigt utvecklingsprojekt. 
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4.5 Duax 
Intervjuer har gjorts med två inblandande personer med olika bakgrund. För den 
marknadsmässiga inblicken i utvecklingsprojektet intervjuades International Product 
Manager, Division Office, med ansvar för Duax, Christian Thederan, 050502. Infor-
mation om projektets tekniska utveckling insamlades av Duaxs övergripande projekt-
ledare och utvecklingsingenjör, Martin Elonsson, 050328. 

4.5.1 Marknadsmässig utveckling 
Intervju med Christian Thederan, 050502. 

Den marknadsmässiga utvecklingen och det egentliga projektet startade efter utveck-
lingsavdelningen var klar med, och presenterade sin förstudie. Det marknadsmässiga 
arbetet startade med en marknadsundersökning som resulterade i ett att ett antal öns-
kade produktspecifikationer togs fram: ”no more jamming”, inget byte av häftklam-
mer, ingen röra av häftapparater och klammer i postrummen. Man ville även använda 
sig av en speciell häftteknik, flat-clinch. 

Med utvecklingen av Duax ville man pröva en ny projektform på företaget. En pro-
jektgrupp bestående av såväl interna medlemmar från utvecklings- och marknadsav-
delningarna som externa medlemmar som en designer och personer från en mark-
nadsbyrå bildades. Det unika med det här projektet var att utvecklings- och mark-
nadsavdelningen arbetade parallellt från det att projektet initierades. Även designer 
och marknadsbyrå var inblandade i ett tidigt stadie. Dialoger fördes, och synpunkter 
utbyttes mellan alla deltagare i projektet innan designen och konstruktionen sattes. 
Fördelen med detta är att kundönskemål och tekniska möjligheter och begränsningar 
tidigt presenteras och kan vägas mot varandra för att slippa kostsamma och tidskrä-
vande ändringar efter att verktyg har beställts och produktion planerats (Thederan, 
personlig kommunikation, 2005). 

För att ytterligare spara tid bestämdes att en förlansering, i form av annons material, 
skulle göras år 2002 mot inarbetade katalogföretag. Syftet med förlanseringen var 
framförallt att sälja in produkten i ett tidigt stadium för att få med den i kommande 
års katalog. Hade denna marknadsbearbetning gjorts först när produkten var klar 
hade produkten inte kommit med förrän i katalogerna året därpå. En förlansering 
möjliggjorde alltså att produkten kom i försäljning ett år tidigare. Förlanseringen in-
nebar även att externa åsikter om form och funktion kunde insamlas och bearbetas 
innan huvudlanseringen. 

Försäljningen av Duax har överskridit prognosen och produkten anses ha satt en ny 
standard på marknaden och har stärkt varumärkets anseende. ”Just nu är det på Duax 
vi rider.” (Thederan, personlig kommunikation, 2005). 

Utvecklingen av Duax anses ha fortlöpt relativt problemfritt från marknadsavdel-
ningens perspektiv. 

Duax har bidragit till en viss medförsäljning av andra produkter. Det finns i dag hål-
slag och elhäftare i samma färgskala som Duax för att skapa ett koncept. 
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4.5.2 Teknisk utveckling 
Intervju med Martin Elonsson 050323. 

Bakgrunden till Duax var ett starkt identifierat kundbehov att slippa byta klammer 
och apparater för häftning av olika tjocka pappersbuntar. Problemet var sedan länge 
identifierat och företagets utvecklingsavdelning under ledning av Dan Olof Gillgard 
hade under en tid arbetat för att hitta en teknisk lösning. 

En kontakt med två studenter vid Ingenjörshögskolan i Jönköping resulterade i ett 
examensarbete kring problemet. Sedermera anställdes även en av studenterna, Martin 
Elonsson, som ansvarig projektledare för utvecklingsprojektet av produkten som 
kom att kallas Duax. 

Utvecklingsavdelningen startade en teknisk förundersökning för att hitta och utveck-
la en lösning till problemet 1999. När väl en lösning hittats, hölls den till en början 
hemlig för marknadsavdelningen för att kunna utveckla lösningen i ”lugn och ro” 
utan press att snabbt driva igenom ett utvecklingsprojekt och få fram en färdig pro-
dukt bland annat på grund av redan hög beläggning vid utvecklingsavdelningen. 

När lösningen kändes mogen presenterades den för marknadssidan. Ett projekt initie-
rades med Martin Elonsson som ansvarig för den tekniska utvecklingen av produkten 
amt även övergripande projektledare. 

Beslut 500 togs med en förstudie som följd. Även beslut 1000 togs på sedvanligt sett. 
En funktionsduglig prototyp togs fram för en stor årlig kontorsmaterialmässa i 
Frankfurt. Företaget skrev härmed (januari, 2003) kontrakt med flera stora kunder 
om leverans i slutet av året. Ett beslut 2000 av produktråd togs efterhand. En av be-
slutsgrunderna på 2000 nivån är verktygsframtagning. Detta arbete hade dock startat 
tidigare pga. ett pressat tidsschema och låg beläggning vid verktygsavdelningen. Till 
Duax togs ungefär trettio nya verktyg fram vilket är relativt många för ett utveck-
lingsprojekt vid kontorsdivisionen på företaget. ”i och med att det inte fanns några 
andra stora projekt inom försteget, tjuvstartade man lite med verktygstillverkningen in-
nan beslut 2000 togs… resurserna fanns lediga och känslan var att vi kommer att fullfölja 
projektet” (Elonsson, personlig kommunikation 2005). 

Elonsson (personlig kommunikation, 2005) anser att projektet löpte på utan större 
problem under hela projekttiden. Ett mindre tekniskt problem som påverkade häft-
tillförlitligheten uppdagades dock sent i utvecklingsprocessen. Den sena upptäckten 
bidrog till ett högt arbetstempo för att hinna med i slutfasen. Det upplevdes heller 
inte att utvecklingen av Duax påverkade prioriteringsordningen av övriga samtida 
projekt. Det fanns en oro att ytterligare ett stort projekt skulle schemaläggas samti-
digt som utvecklingen av Duax men detta projekt senarelades. Hade dessa projekt 
löpt samtidigt är uppfattningen att omprioriteringar hade varit aktuella för att hinna 
med. Det medges dock att i och med förpliktelse till leverans vid ett visst datum blev 
projektet upprioriterat. 

Elonssons (personlig kommunikation, 2005) uppfattning är att prioriteringen bland 
utvecklingsprojekt främst är baserade på ekonomiska faktorer men att även belägg-
ning på olika avdelningar spelar in. 
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De resurser som tillsattes från början av projektet ansågs tillräckliga under hela pro-
jekttiden och projektgruppen var konstant från början till slutet. Dock var det endast 
två personer, Elonsson och en person på testavdelningen, som arbetade heltid med 
projektet. 

Beslut som togs av utvecklingsavdelningen var beroende på bland annat om tillverk-
ningsbarhet, detaljkostnader, materialval och monteringstid. Merparten av dessa be-
slut togs under den tekniska förstudien innan en projektgrupp hade bildats. Elonsson 
(personlig kommunikation, 2005) anser att en stor del av att projektet var framgångs-
rikt budget- och tidsmässigt var att en grundlig och utförlig teknisk förstudie hade 
gjorts innan projektet drog i gång. Förutsättningarna för en god förstudie är dock att 
fokus hålls på rätt saker och att man vet vad man vill. Utvecklingsavdelningen tar 
vanligtvis dessa beslut för alla utvecklingsprojekt på grund av det tekniska kunnandet 
och kompetensen i företaget. 

Projektet inleddes innan företaget delades in i divisioner och omorganiseringen med-
förde att en ny formell beställare till projektet. Denna omorganisation upplevdes 
dock inte som något problematiskt. 
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5  Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri utifrån den teoretisk referensramen. 
Analysen är indelad i ett övergripande strategiavsitt med avseende på 
utvecklingsstrategier, sedan analyseras de båda illustrationsexemplen: Duax och Soon ur 
ett tekniskt respektive marknadsmässigt perspektiv.     

5.1 Strategi och prioriteringar 
Isaberg Rapid prioriterar i första hand korta projekt med låg risk, där ett typexempel 
på detta är produkter inom private label segmentet (Cerny, personlig kommunika-
tion, 2005). Denna prioritering görs trots att företagets uttalade affärsstrategi är att 
satsa på långsiktiga och innovativa produkter. Detta gör att alla andra projekt får stå 
tillbaka om ett nytt kontrakt är inom räckhåll, eftersom resurserna tas från dessa pro-
jekt på grund av att de samlade utvecklingsresurserna är begränsade. Dessutom kom-
mer balansen i projektportfäljen att bli skev, vilket enligt Cooper (2005) inte är för-
delaktigt för resursutnyttjandet. Projekt som väljs ut ska bilda en balanserad portfölj, 
bestående av både kortsiktiga och långsiktiga projekt. För att undvika att projekt-
portföljen ändras till det negativa ur strategisk synpunkt, viket gör att affärsmöjlighe-
ter går förlorade, dvs. att de möjlighetsfönster som kommer att komma i framtiden 
missas (Annachino, 2003). Det är viktigt att produktportföljen motsvarar företagets 
strategier för sin produktutveckling, till exempel att försvara sina positioner på 
marknaden (Belliveau et al., 2002).  Om företaget går in och ändrar i produktportföl-
jen utan att göra nödvändiga resursallokeringar riskerar företaget att missa sina stra-
tegiska mål, då grunden till målets uppfyllelse försvåras. 

Om de tillgängliga resurserna tas från pågående projekt och fördelas till de korta hög-
prioriterade projekten, utan att de strategiska följderna uppmärksammas blir strategin 
i praktiken kortsiktig och de långsiktiga aspekterna i strategin försummas. Detta 
kommer i förlängningen att påverka företagets profil mot marknaden, där varumär-
ket är en viktig del i denna profilering. Varumärkets styrka grundas på historiska me-
riter och byggs upp långsiktigt vilket fordrar långsiktiga produktutvecklingsstrategi-
er. Varumärket: Rapid hotas i förlängningen att devalveras och försvagas om pro-
duktutvecklingen förskjuts mot kortsiktiga utvecklingsprojekt och att de långsiktiga 
innovativa projekten, där stjärnprodukterna skapas, nedprioriteras och skjut på fram-
tiden (Cerny, personlig kommunikation, 2005). Varumärket byggs upp av stjärnpro-
dukterna som utvecklas ur de långsiktiga innovativa projekten, som regel även tek-
niskt avancerade, trots detta viktiga strategiska incitament görs resursallokeringar 
mot de snabba projekten.    

Enligt Cooper (2005) ska produktutvecklingsstrategierna kopplas mot företagets af-
färsstrategier, så att ad hoc beslut undviks och att hänsyn tas till det övriga produk-
terna och projekten i produktportföljen. Trots detta tycks detta samband inte alltid 
uppmärksammas när nya projekt initieras. Affärsstrategi och företagets produktut-
vecklingsstrategi ska av naturliga skäl inte vara i konflikt med varandra om produkt-
utveckling ska bli bra och effektiv, speciellt ur strategisk synpunkt.  
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Isaberg Rapids strategi och tillika affärsidé, säger bland annat att företaget ska gå före 
och visa vägen i branschen och utveckla innovativa produkter. Dessa stjärnprodukter, 
där Duax är ett bra exempel, spelar en viktig roll i företagets marknadsaktiviteter ef-
tersom de hjälper till att höja statusen på övriga produkter och genererar synergier till 
andra produktgrupper. Statusen höjs därmed på enklare produkter eftersom de för-
knippas med dessa stjärnprodukter.   

Det finns en rad olika strategier som ett företag kan utveckla produkterna efter. Vi 
har identifierat två huvudstrategier där det ena är av långsiktig karaktär, medan det 
andra följaktligen är av kortsiktig karaktär. En simplifiering skulle även kunna inklu-
dera risken enligt följande: korta med låg risk samt långa med hög risk. Isaberg Rapid 
begagnar sig av båda, eftersom produktportföljen innehåller såväl långsiktiga som 
kortsiktiga projekt. Det ligger en strategi bakom detta eftersom det gynnar balansen i 
portföljen (Gill et al, in Anschuetz et al., 1996). (1) En strategi är att utveckla och sälja 
lågprisprodukter, med korta livscykler, stämmer in på private label produkter, vilket 
kräver snabb produktutveckling med en hög frekvens av produktlanseringar. (2) En 
annan strategi är att utveckla tekniskt revolutionerande produkter, där Duax står som 
typexempel, med lång utvecklingstid, lång livscykel men med en högre risk (Anna-
chino, 2003). 

5.1.1 Urvalsmetod 
Utvecklingstratten är en modell som är den modell Isaberg Rapid använder för sitt 
utvecklingsarbete. Detta är inte någon unik modell utan en anpassning av de likartade 
teoretiska modellerna som beskrivs i teorin (Eppinger och Ullrich, 1995; Danilovic, 
1999; Roger, et al. i Belliveau, et al., 2002). Skillnaden mellan modellerna är främst att 
Isaberg Rapid har döpt om portarna (gates) till i kronologisk ordning: Beslut 500, be-
slut 1000, beslut 2000 och beslut 3000. Denna modell är alltså en urvalsmodell som 
används vid styrningen av projekten genom de olika skedena under utvecklingspro-
cessen. Faserna som produkten ska passera beskrivas av Eppinger et al. (1995) och är 
fem steg i turordningen: Konceptutveckling/Förstudie, Produktkonstruktion, De-
taljkonstruktion, Testning och implementering, samt Tillverkning/Produktion, där 
beslut 500 motsvaras av Konceptutveckling/Förstudie och beslut 1000 av Produkt-
konstruktionsfasen osv. Rapid har upprättat ett internt dokument kallat: Verksam-
hetshandbok, vilket beskriver detta mer i detalj (Isberg Rapid AB, 2002, No. 200076).  

Ett beslut måste fattas för att ett projekt ska kunna passera från ett stadium till ett 
annat, dvs. via en port, och görs vid sammankomsterna i ett produktråd. Detta är ett 
forum som bygger på att besluten förankras tvärfunktionellt, då dess medlemmar be-
står av en rad olika kompetenser med olika funktioner i företaget. Därmed kan ett 
eventuellt felaktigt beslut upptäckas i god tid och förhindras, om det skulle visa sig att 
ett beslutsunderlag, till exempel kalkyl, inte verkar vara rimligt. En produkt kan när 
som helst på vägen stoppas om inte kriterierna uppfylls, och då kommer den inte vi-
dare till nästa fas i utvecklingstratten (Eppinger och Ulrich, 1995; Danilovic, 1999). 

Produktrådet vid företaget har två funktioner i utvecklingsprocessen. I produktrådet 
tas beslut om resursallokering, prioriteringar och strategisk förankring. Detta kan 
härledas till vad Cooper (2005) och Cooper, et al, i Belliveau, et al, (2002) beskriver 
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som portföljstyrning. Produktrådet är även ett beslutsfattande organ för pågående 
och nystartade projekt, beskrivet av Engelen, et al. I Belliveau, et al. (2002). Produkt-
rådets funktion i produktutvecklingen är alltså både beslutsfattande och portfölj-
styrande. Mycket ansvar ligger därmed på rådets medlemmar att de tar hänsyn till 
förutsättningarna för portföljstyrning, beskrivna av Cooper (2005) och Cooper, et al. 
i Belliveau, et al, (2002) och sörjer för att effektiva och korrekta beslut tas (Engelen, et 
al. i Belliveau, et al., 2002). 

5.1.2 Resurser  
Prioriteringarna som normalt görs i utvecklingsarbetet bör kopplas till företagets ut-
vecklingsstrategi, men den beror även på vilka resurser som finns att tillgå. Helst ska 
dessa prioriteringar inte påverka balansen i produktportföljen Cooper, 2005).   

Annachino (2003) betonar att ett företags långsiktiga framgång är beroende av foku-
sering på strategiska frågor, samt utveckling av en plan som sedan ligger till grund för 
valet av utvecklingsprojekt. Följaktligen är det bra att rikta in portföljens projekt 
mot företagets strategi och fördela utvecklingsresurserna enligt den fastställda planen. 
Vidare påverkar företagets tillgängliga produktutvecklingsresurser också antalet pro-
jekt som kan utvecklas parallellt (Cooper et al. i Belliveau et al., 2002).  

I praktiken prioriteras enligt Cerny (personlig kommunikation, 2005) utvecklingsar-
betet efter andra kriterier än de strategisk, där produkternas uppskattade utvecklings-
tid är det tyngst vägande argumentet. Detta medför att kortsiktiga projekt prioriteras 
nästan alltid uteslutande före de långsiktiga, om inga andra direktiv ges, vilket går 
stick i stäv mot Isaberg Rapid affärsidé. Historiskt har det omvända varit gällande. En 
ny stjärnprodukt tar tid att utveckla och fordrar att resurser allokeras till projektet. 
Med begränsade resurser, till följd av att företaget försöker skära ner utvecklingskost-
naderna, finns det risk att kortsiktiga projekt med låg risk tar överhanden över de 
långsiktiga med större risk. Balansen i produktportfäljen påverkas då enligt Gill et al, 
in Anschuetz et al. (1996) vilket ger en högre risk i utvecklingsarbetet enligt devisen: 
lägg inte alla äggen i samma korg. Om trenden fortsätter hotas utvecklingen av nya 
stjärnprodukter i framtiden, vilket skulle medföra att företaget i förlängningen riske-
rar att bli frånåkt av sina konkurrenter då dess konkurrenskraft försämras (Cooper, 
2005). 

5.1.2.1 Utvecklingstid 

Enligt Annachino (2005) är det viktigt att utvecklingstiden anpassas till produkten i 
fråga, så att dess fastställda tidsram kan hållas och att lanseringen kan ske på utsatt tid. 
Om lanseringen blir försenad kan konsekvensen bli att hela projektet äventyras, och 
även dess lönsamhet försämras. En annan konsekvens kan vara att hela affären går om 
intet, då ett möjlighetsfönster stängs i detta läge. Tidsaspekten har en avgörande in-
verkan i produktutvecklingen då tiden stipulerar när lanseringen tidigast kan äga 
rum. Ju snabbare time to market cykel desto mera pengar kan företaget tjäna in un-
der produktens livscykel (Smith & Reinertsen, 1998).  
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Att kunna erbjuda en snabb produktutveckling har fördelar, speciellt om företaget 
vill kunna ändra inriktning mot något nytt segment eller kunna följa nya trender i 
marknaden. Det är precis det som Isaberg Rapid gjorde och gör när de prioriterar den 
växande private label marknaden, dock utan att allokera nya resurser, speciellt om fö-
retaget har rollen som marknadsefterföljande aktör, på engelska kallat fast follower 
(Smith och Reinertsen, 1998).  

Det finns enligt Cooper et al. i Belliveau et al., (2002) finns ett samband mellan anta-
let projekt, resurser och time to market, där kontentan är att ett företag som åtar sig 
fler projekt än utvecklingsresurserna medger, resulterar i kraftiga förseningar och 
följaktligen sammanbrott i tidsplaner och problem med lanseringar. Detta är ett fak-
tum som även utvecklingsavdelningen på Isaberg Rapid även har gjort erfarenhet av 
(Ivarsson, 2005). I detta läge tror vi att Isaberg Rapid skulle vara betjänt av att göra en 
resursanalysundersökning på respektive projekt och matcha dem mot tillgängliga re-
surser, och därigenom undvika sammanbrott i tidsplanerna, eller eliminera denna fel-
källa. Detta skulle vidare leda till vissa omprioriteringar av projekten i portföljen 
samt att målen revideras, då flaskhalsarna eller resurshålen uppenbaras (Cooper et al.  
i Belliveau et al., 2002). 

5.1.2.2 Private label  

Isaberg Rapid har under de senaste sju åren arbetat aktivt med private label-projekt, 
då trenden är att detta segment ökar stadigt och är en stor del av den totala kontors-
varubranschen. ”… vi måste vara med, vi kan inte tacka nej” (Cerny, personlig kom-
munikation 2005). I detta segment kännetecknas projekten av att de är av engångska-
raktär och att de kortsiktiga. Priserna är pressade, men ett kontrakt med en fullsor-
timentsleverantör genererar garanterade volymer och omsättning. Dessa projekt är 
alltid högt prioriterade trots att de inte är inkluderade i den strategiskt sammansatta 
produktportföljen, där dessutom balansen är väl övervägd (Cooper, 2005). Om detta 
segment även fortsättningsvis kommer att ha högsta prioritet, skull vi föreslå att Isa-
berg Rapid började med att väga in dess påverkan portföljen (balansen) och göra en 
resurskapacitetsanalys som underlag vid bedömningen (Cooper et al. i Belliveau et al., 
2002). Företaget bör då utvärdera om denna resursåtgång och åtagande står i rimlig 
proportion till private label kontraktets potential, om så fallet bör dess resursåtgång 
allokeras specifikt mot detta projekt.  

Vidare säger Cerny (personlig kommunikation, 050502) att förskjutningen mot allt 
kortare projekt kan härledas till den rådande trenden av förkortade produktlivscykler 
och snabb förnyelse i branschen. ”Låter man bli att förnya sitt sortiment av de mer 
snabbrörliga produkterna… så uppfattas ju vi som ett stelbent företag som inte presenterar 
några nyheter.” Det är även av strategiska skäl viktigt att förnya sortimentet, vilket 
just är avsikten med en balanserad produktportfölj. Därmed motverkar detta sitt syf-
te (produktförnyelse) eftersom resurserna tas från projekten i portföljen till private 
label projekten av kort karaktär. Det som händer är att private label projekten förny-
as medan det egna rapidsortimentet, som finns i portföljen och innehåller såväl långa 
som korta projekt, inte blir förnyade i tid. Detta hotar i sin tur Isaberg Rapids lön-
samhet på lite sikt, då marginalerna är högre inom det egna sortimentet, medan det är 
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pressade priser inom private label segmentet (Cerny, personlig kommunikation, 
2005).  

Problemet är inte i sig att dessa projekt är korta, utan att Isaberg Rapid inte tar hän-
syn till dess resursåtgång och allokerar resurser specifikt till dessa private label pro-
jekt.   

5.1.3 Projektportfölj 
Isaberg Rapid har ingen uttalad strategi för just produktportföljen som sådan, med 
däremot har företaget en klar strategi med produktutvecklingen, problemet med 
denna är huvudsakligen begränsade resurser. Däremot hävdar vi att produktportföl-
jen är ett bra koncept eller verktyg för att administrera produktutvecklingen.     

Iden med att utveckla en produktportfölj kan sammanfattas enligt följande kriterier. 
(1) Maximering av portföljens värde med begränsade resurser, (2) Hitta den rätta ba-
lansen och sammansättning av produkter, (3) Projekt i portföljen ska matcha företa-
gets utvecklingsstrategi, samt (4) anpassa antalet projekt efter tillgängliga resurser 
(Cooper et al., in Belliveau et al., 2002).  

Den tyngst vägande faktorn som Isaberg Rapid använder som prioritering är enligt 
Cerny (personlig kommunikation, 2005) den uppslaktade projekttiden för ett pro-
jekt, medan det är sällan prioriteringen görs utifrån maximering av intäkterna. Po-
ängmodellen som Cooper et al. (in Belliveau et al., 2002) beskriver är ett bra urvals-
underlag som skulle kunna anammas av Isaberg Rapid. Denna modell sållar ut pro-
jekten genom poängsättning grundade på en rad kriterier, inte bara ekonomiska, där 
de med högst poäng sedan tilldelas resurser i första hand. Detta borde vara ett bättre 
underlag vid sållning av projekt i produktutvecklingen, än att främst grunda urvalet 
på tidsaspekten som Isaberg Rapid nu gör. 

Nästa viktiga kriterier i denna modell handlar om att finna en bra balans i portföljen. 
Som Vi påpekat tidigare i denna analys bygger iden på att minimera risken genom att 
inte lägga alla äggen i samma korg (Cerny, personlig kommunikation, 2005), där ba-
lansen mellan korta och långa projekt är det mest framträdandet kriteriet (Nilsen et 
al, in Anschuetz et al., 1996).  

Portföljstyrningen bör även ta hänsyn till de strategiska målen som företaget har. Ett 
av Isaberg Rapids mål är att penetrera nya marknader, där private label är ett typex-
empel. Det innebär att detta strategiska mål ska kopplas till utvecklingen, genom att 
dela in produktutvecklingsprojekten i olika så kallade buckets (Cooper, 2005).      

Antalet projekt i portföljen är också en viktig faktor för företaget att uppmärksam-
ma. Det är viktigt att företaget inte har för många projekt i förhållande till de till-
gängliga resurserna för att undvika att det uppkommer flaskhalsar eller sammanbrott 
i lanseringstiden (Cooper et al., in Belliveau et al., 2002). När Isaberg Rapid priorite-
rat fram private label projekten före alla andra, med redan ansträngs resurser på ut-
vecklingssidan, skapas flaskhalsar med otillräckliga resurser i förhållande till antalet 
projekt (Ivarsson, personlig kommunikation, 2005).      
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5.1.4 Ledningens roll 
Ledningen måste hela tiden se till att företagets produktutvecklingsresurser tilldelas 
till rätt marknader, produkttyper och projekt, vilket är en viktig funktion vid port-
följstyrningen (Cooper, 2005). För att kunna administrera detta och få en bättre 
överblick av pågående och framtida projekt, jobbar Isaberg Rapid med att utveckla 
ett slags schema över pågående projekt och vilka som kommer att startas de närmaste 
åren framöver (Ivarsson, personlig kommunikation 2005). Avsikten med detta do-
kument, som även uppdateras allteftersom produktportföljen förändras, är även att 
det ska kunna allokeras tillräckliga resurser när så krävs. Tanken är att denna pro-
duktplan ska bli en naturlig del i produktrådet i framtiden och vara ett sammanhäng-
ande länk över tiden, samt ge en konkret överskådlig bild över allt utvecklingsarbete. 
Detta skulle göra det enklare att prioritera bland projekten och på så vis hjälpa fram 
de projekt med högst antal poäng enligtpoäng modellen, och inte bara selektera ut-
ifrån intäktsmöjligheterna (Cooper et al., in Belliveau et al., 2002).   

5.2 Soon 
Nedan följer en analys av Soon-projektets utveckling utifrån de i referensramen valda 
teorierna kring strategi och marknad, risk, resurser, utvecklingstid samt portfölj.  

5.2.1 Strategi och marknad 
Nya produktutvecklingsprojekt baseras för det mesta på någon av följande faktorer 
idé, marknadsmöjlighet eller timing (Annachino 2003). När Isaberg Rapid startade 
projektet med Soon var idén att gå in i ett för företaget nytt segment på marknaden, 
kallat massmarket�, med inriktning mot skolprodukter, eftersom de insåg vilken po-
tential och marknadsmöjligheter som fanns där. En av aktiviteterna i denna satsning 
var att utveckla en ny produktlinje som fick namnet Soon. Kunden identifierades så-
ledes först och sedan kunde Isaberg Rapid anpassa utvecklingen av Soon-konceptet till 
kundens önskemål eller vilket behov produkten skulle uppfylla på marknaden (An-
nachino 2003). Vidare använde Isaberg Rapid ett nytt formspråk för att kunna attra-
hera målgruppen, samt addera värde till produkten så att kunden finner den mera 
köpvärd (Kotler, 2002; Annachino, 2003). 

Denna marknad dominerades enligt Widfeldt (personlig kommunikation, 2005) i 
stort sett av en konkurrerande aktör, Maped, som i detta marknadssegment kunde 
dominera fritt till följd av en bristande konkurrens. Ur strategisk synpunkt ger detta 
Isaberg Rapid ett incitament att gå in på denna marknad, för att konkurrera med Ma-
ped om marknadsandelarna, inte minst då denna marknad är under stark tillväxt.  

Tajmingen var en viktig omständighet inför lanseringen, som skulle ske till skolstar-
ten, eftersom det är då den största delen av försäljningen äger rum. Den tänkta kund-
gruppen, skolbarn, gör mestadels av sina inköp inför skolstaten, och det är då pro-
dukterna måste finna till hands ute bland återförsäljarna om inte detta tillfälle ska gå 

                                                
� Massmarket är främst lite enklare och billiga produkter som säljs via stora grossister på marknaden.   
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förlorat. Enligt Annachino (2003) är det angeläget att utvecklingstiden är anpassad så 
att den färdiga produkten blir klar i tid och inte missar ett möjlighetsfönster på 
marknaden. Om detta tillfälle går förlorat kan produkterna ändå lanseras, konsekven-
sen blir emellertid en lägre lönsamhet (Annachino, 2005).  

Produktutvecklingen är en av Isberg Rapids kärnkompetenser och det är av största 
vikt att den stannar inom företaget och inte läggs ut på underleverantörer på samma 
sätt som produktionen har gjorts. När Isaberg Rapid lägger ut tillverkningen hos un-
derleverantörer i Kina, lär de samtidigt ut vad som krävs för att uppfylla kundernas 
behov. Eftersom Isaberg Rapid visar vilken standard som erfordras vid själva inköps-
tillfället. Frågan är vad Isaberg Rapid tillför i värdekedjan mellan inköp och försälj-
ning, om även utvecklingen förläggs till underleverantörer. Visserligen har företaget 
fortfarande kundkontakten som en fördel, men vad som händer om kunderna får 
reda på att Isaberg Rapid endast handlar in och sedan säljer vidare sina produkter, 
skadar förmodligen varumärket i det långa loppet. Detta tillstånd framträder i syn-
nerhet inom private label segmentet, där det förekommer stora volymer till pressade 
priser, och där kunderna, till exempel Corporate Express eller Lyreco, numera har 
blivit tillräckligt stora för att kunna handla direkt utan att gå via Isaberg Rapid. Det 
finns alltså en risk att kunderna går förbi Isaberg Rapid och gör en egen förfrågan till 
samma leverantör som Isaberg Rapid köper av i Kina (Ivarsson, personlig kommuni-
kation, 2005).  

Denna risk minimeras om företaget har en egen tillverkning och är ett skäl till att 
Isaberg Rapid har en egen fabrik i Kina. Därmed tillför företaget mera till värdeked-
jan, vilket gör att hela förädlingsvärdet stannar kvar inom företaget. Detta möjliggör 
för Isaberg Rapid att få lönsamhet även då priserna är pressade. Dessutom ger det kla-
ra strategiska fördelar och företaget riskerar inte att deras teknologi läcker ut till leve-
rantörer som i förlängningen också är potentiella konkurrenter. Till detta kan läggas 
hur varumärket påverkas av att allt större dela av omsättningen kommer från privat 
label, istället för att satsa resurserna på det egna sortimentet vilket torde ge en bättre 
avkastning på kapitalet och att det är mera rätt i det långsiktiga perspektivet rent stra-
tegiskt.   

Det är denna risk som Ivarsson (personlig kommunikation, 2005) syftar på när han 
påpekar att: ”… utvecklingen säljs ut”. Detta är en strategisk risk som Isaberg Rapid 
måste beakta, så att företaget inte hjälper till med att utveckla en leverantör till att i 
framtiden blir en konkurrent, utan bara för över den allra nödvändigaste av tekniken. 
Denna trend med utlokalisering av hela produktutvecklingen till underleverantörer-
na, är annars en utveckling som sker med explosionsartad hastighet och vars fulla ef-
fekt först kommer att uppdagas om några år tror Ivarsson (personlig kommunika-
tion, 2005).  

Den tidigare kategorisering av strategierna som ett företag utvecklar sina produkter 
efter, passar Soon in på den som går ut på att utveckla lågprisprodukter på en mogen 
makad, med korta livscykler (Annachino, 2003). Soon produkterna är vidare enkla 
produkter ur teknisk synvinkel. Utifrån detta kan vi konstatera att företaget måste 
kunna lansera nya produkter i en hög frekvens då livscykeln är kort, samt att utveck-
lingsprocessen kan hantera effektivt. För att Soon produkterna skulle kunna möta ett 
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möjlighetsfönster i samband med lanseringen inför skolstarten, var det viktigt att 
tidsplan för projektet hölls, vilket också lyckades, om än med nöd och näppe (Ivars-
son, personlig kommunikation, 2005). 

Vi definierar utvecklingen av Soon som en Marknadsförlängning enligt Johnson & 
Jones’ riktningspolicymatris (1957), se figur 2-3. En Marknadsförlängning kategorise-
ras av att genom modifiering av befintliga produkter nå nya kundgrupper och inne-
har den högsta nivån av marknadsnyhet och den näst högsta nivån av teknologinyhet 
på skalan. 

5.2.2 Riskhantering 
Företaget tog en klar risk med att arbeta med en oerfaren, och för företaget okänd, 
designer. Risken låg i att designerns oerfarenhet kunde bidra till att designarbetet och 
produktionsanpassningsarbetet tog längre tid än normalt. Alternativet med att arbeta 
med en ny designer för att få nya influenser ansågs så fördelaktigt att riskerna ansågs 
försumbara i jämförelse med nyttan. Designarbetet tog längre tid och produktionsan-
passningen blev mer omfattande än normalt (M. Widstam, personlig kommunikation 
2005, B. Ivarsson, personlig kommunikation, 2005) men inga åtgärder vidtogs för att 
rädda situationen med en kraftig tidspress på efterföljande produktutvecklingsmo-
ment som resultat (B. Ivarsson, personlig kommunikation 2005). Allt tyder på att 
denna risk ej beaktades då beslutet om ny designer för projektet togs då någon hand-
lingsplan för att häva förverkligandet av den identifierade ej fanns (Bean och Radford, 
2002). 

Upprioriteringen av Duaxprojektet medföljde en mer koncentrerad resursåtgång i 
den operationella nivån än planerat för projektet. Detta fick som följd att ett samtida 
utvecklingsprojekt, Fusion, fick en lägre prioritet på samma nivå med en senarelägg-
ning av lanseringsdatum som följd. En förlängd utvecklingstid utifrån projektplanen 
är att den färdiga produkten riskerar att missa ett identifierat möjlighetsfönster (An-
nachino, 2003) 

5.2.3 Resurser 
Utvecklingen av Soon förlades till Kina, där bristande utvecklingsresurser i Sverige 
var en viktig orsak, samt att det redan fanns en färdigutvecklad plattform på RYC, 
Isaberg Rapids egen fabrik en i Kina (Widfeldt, personlig kommunikation 2005). 
Soon är en lågprisprodukt riktad till massmarket, vilket gjorde valet av tillverknings-
land självklart.  

Utvecklingen hade från början god framförhållning, men tack vare svårigheterna med 
att fastställa designen, blev utvecklingen mycket ansträngd mot slutet, då alla efterföl-
jande stegen i utvecklingen var tvungna att göras under tidspress (Eppinger och Ul-
rich, 1995; Danilovic, 1999). Vad innebär detta för resurserna? Jo detta gjorde att ex-
tra mycket resurser var tvungna att allokeras till soon projektet mot slutet, vilket 
också skedda, på bekostnad av andra projekt. De övriga projekten blev följaktligen li-
dande då resurserna prioriterades till Soon, under en lort tid, vilket tidsmässigt häm-
made dessa (Ivarsson, personlig kommunikation, 2005). 
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5.2.4 Utvecklingstid 
Det råder olika uppfattningar om tidsåtgång i projektet. Widfeldt menar att kon-
struktionsarbete, testning och verktygstillverkning tog längst tid. Ivarsson menar att 
marknadsanalys och framförallt designarbete med efterföljande konstruktionsinpass-
ning tog längst tid. Widfeldt säger även att i mer tekniskt avancerade projekt tar defi-
nitionsfasen längre tid än i ett mindre tekniskt avancerat projekt som Soon. Detta ty-
der på att förståelsen för omfånget av de ingående aktiviteterna mellan de den taktiska 
och den operationella nivån på företaget är låg. Även en förskjutning i tidsplanering-
en var ett faktum då designarbetet drog ut på tiden, vilket lämnade endast fyra måna-
der för konstruktion, verktygsframtagning och produkttestning. Projektet höll ändå 
tidsramen och kunde levereras på utsatt datum. Den enda orsaken vi kan hitta till 
detta är att projektet prioriterades upp av utvecklingsavdelningen på bekostnad ett 
annat samtida projekt, Fusion. 

5.2.5 Projektportfölj 
Produktportföljens idé är således den samma som finns beskrivna i strategi- och prio-
riteringsdelen av analysen. Soon kommer att kategoriseras in under massmarket seg-
mentet, vilket är en av många olika produktgrupper i portföljen. Strategi med att 
produktutveckla Soon var att den fyllde ett tomrum i produktfloran då företagets 
marknadstäckning på detta område inte var tillräckligt. Därmed kommer Soon att 
påverka sammansättningen av produkterna positivt i portföljen och förbättra balan-
sen i densamma (Cooper et al., in Belliveau et al., 2002). Att resurserna inte var an-
passade till projektet, speciellt då dessa blev otillräckliga av att designen fördröjde hela 
utvecklingen, är likväl ett problem att beakta beträffande helheten av portföljstyr-
ningen (Cooper et al., in Belliveau et al., 2002). 

Ur strategisk synvinkel var produktutvecklingsstrategin med Soon således en match 
med företagets affärsstrategi, då den Isaberg Rapid lyckades penetrera nya arenor på 
marknaden samt genom de nya distributionskanalerna (Belliveau et al., 2002). I alle-
gori med Cooper (2005) och det han kallar ”strategic buckets” tilldelas projekten re-
surser endast om de stödjer företagets affärsstrategi, där storleken på dem likaså åter-
speglar storleken på resursallokeringen.   

Soon var vidare en ny produktlinje där företaget utnyttjade en befintlig teknologi, 
men förpackade den i en ny design. I Soon-konceptet omfattar designen också desig-
nen av förpackningen (Widfeldt, personlig kommunikation, 2005). Att använda be-
fintlig teknologi så långt det är möjligt ger skalfördelar och är helt i linje med Isaberg 
Rapid målsättning att utnyttja befintliga resurser så långt det är möjligt, speciellt då 
dessa är begränsade (Cooper, 2005).   
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5.3 Duax 
Nedan följer en analys av Duax-projektets utveckling med förankring i samma teori-
områden som har använts till analysen av Soon-projektet.  

5.3.1 Strategi och marknad 
Det marknadsmässiga syftet med utvecklingen av Duax var att tillfredställa ett identi-
fierat kundbehov som ej var tillgodosett. Produkten skapade därmed enligt Annachi-
no (2003) en ny marknad. Duax’s innovation löste ett så pass stort problem att dess 
uppkomst ändrade spelreglerna på marknaden, vilket enligt Annachino (2003) är ex-
empel på hur produktutveckling kan användas som ett strategiskt avancemang. 

Duax som koncept var ett klart behovsstyrt utvecklingsprojekt med förankring i ett 
tydligt kundönskemål. Produkten kan benämnas som standardsättande för markna-
den, beskrivet av Annachino (2003). Utveckling och innehav av en standardsättande 
produkt medför en mycket fördelaktig situation för företaget då produktens unikhet, 
även om konkurrenter så småningom kommer att utveckla liknande produkter, 
kommer att förknippas med företaget under en lång tid. 

Duax uppfyller väl Annachinos (2003) krav att en ny produkt måste marknadsmässigt 
och tillverkningsmässigt passa in i företagskulturen. Marknaden var väldefinierad för 
produkten och välkänd av företaget och produktionsenheten i Hestra har lång erfa-
renhet och goda möjligheter att tillverka liknande produkter som Duax (Elonsson, 
personlig kommunikation, 2005); (Thederan, personlig kommunikation, 2005). Pro-
duktens konstruktionsmässiga inpassning i företaget är mer tveksam. I Duax ingick 
en för företaget ny teknik för anpassning av längden på klammerbenen efter pappers-
buntens tjocklek. Enligt Annachino (2003) kan dock vissa företagsjusteringar göras 
utan att möjligheten går om intet. En företagsjustering är i detta fall utveckling eller 
anskaffande av ny teknologi. 

Vi definierar utvecklingen av Duax som en produktlinjeförlängning enligt Johnson & 
Jones’ (1957) riktningspolicymatris. En produktlinjeförlängning kategoriseras av ut-
veckling mot en bredare produktlinje till kunder på en befintlig marknad genom ny 
teknologi (Johnson & Jones, 1957) och innehar den högsta nivån av teknologinyhet 
och den näst högsta nivån av marknadsnyhet på skalan. 

5.3.2 Riskhantering 
Duaxprojektet initierades av utvecklingsavdelningen på Isaberg Rapid och en teknisk 
förundersökning, mer eller mindre dold för marknadsavdelningen, startades för att 
finna en lösning till problemet. Vi identifierar här en kommersiell risk med stöd från 
Dunham (i Belliveau, et al, 2002) då ett utvecklingsprojekt enbart representerat av 
teknikavdelningen vid ett företag kan leda till att marknadsmässiga risker, som  

5.3.3 Resurser 
Isaberg Rapid har som de flesta andra företag knappa resurser till produktutveckling. 
Cooper (2005) påvisar sambandet mellan knappa resurser och satsning på kortsiktiga 
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produktutvecklingsprojekt vilket även gäller för Isaberg Rapid. Cooper (2005) fort-
sätter med att det är svårt att, med en sådan inställning hitta marknadsmöjligheter 
som leder till en innovativ produkt. Trots detta utvecklades Duax, ett långsiktigt och 
innovativt projekt, till en färdig produkt vid företaget. En analys av detta faktum kan 
vara att projektet hade en, enligt Bean & Radford (2000), okonventionell utveck-
lingsordning med ett initialt större fokus på aktiviteter på den operationella nivån än 
på den strategiska nivån. I stället för att presentera en möjlighet i form av ett identifi-
erat kundbehov att slippa klammerbyten i blockhäftare, som då förmodligen hade 
prioriterats ned på grund av att dess långsiktiga natur, presenterades både en möjlig-
het och ett koncept för dess förverkligande. Projektets omfång minskade oerhört då 
en teknisk lösning fanns tillgänglig. Projektet antog därmed kortsiktiga proportioner 
och ansågs därmed, med hänsyn till resurssituationen, genomförbart. 

Om så är fallet är anledningen till företagets satsning på kortsiktiga projekt inte en-
bart resursbetonade Cooper (2005) utan grundar sig även i bristande hantering av 
möjligheter i, de av Bean & Radford (2000) beskrivna, aktiviteterna i den strategiska 
nivån samt de begynnande aktiviteterna i den operationella nivån av produktutveck-
lingsprocesser. 

Duax-projektet upptog till en början endast tekniska utvecklingsresurser eftersom 
marknadsavdelningen på företaget då inte var medveten om projektets existens (forts) 

5.3.4 Utvecklingstid 
Kundbehovet som låg till grund för utvecklingen av Duax var sedan en tid identifierat 
på Isaberg Rapid (Elonsson, personlig kommunikation, 2005) och sannolikheten att 
konkurrenter gjort detsamma och även börjat arbeta för att hitta en lösning är stor. 
Det var därför extra viktigt för Isaberg Rapid att hålla utvecklingstiden kort för att 
vara först på marknaden och dra nytta av de fördelar, beskrivna av Datar et al., (1996) 
och Smith & Reinertsen (1998), detta medför. Hemlighållandet av den tekniska pro-
blemlösningen till den identifierade möjligheten hade även nackdelar ur ett tidsper-
spektiv. Marknadsavdelningen kunde följaktligen inte påbörja de nödvändiga aktivi-
teterna på den strategiska nivån av produktutvecklingsprocessen förrän de kände till 
projektets existens. Projektets utveckling fick därför en omvänd aktivitetsföljd med 
operationella aktiviteter som underlag för strategiska aktiviteter och inte tvärt om 
som är den, av Bean & Radford (2000), föreslagna aktivitetsföljden i ett utvecklings-
projekt. Denna omvända aktivitetsföljd kan ha bidragit till en förlängd utvecklingstid 
än om projektet hade följt den konventionella ordningen då aktivitetsöverlappning 
inte kunde ske i samma utsträckning. 

5.3.5 Projektportfölj 
En mycket anmärkningsvärd detalj med Duaxprojektet var att idén till den tekniska 
lösningen på produkten hemlighölls av utvecklingsavdelningen mot marknadsavdel-
ningen. Detta skedde i det tidiga stadiet av konceptfasen och fortgick tills de tekniska 
problemen med denna ansåg vara klara och att idén var färdigutvecklad för presenta-
tion för marknadsavdelningen. Normalt är det marknadsavdelningen som ska ha ini-
tiativet eftersom det är vederbörande där som är beställare av alla nya utvecklingspro-
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jekt, men här var det alltså ombytta roller på något sätt. Det finns flera orsaker till 
detta beslut. Den starkaste är att man på utvecklingsavdelningen var orolig att inte 
hinna avsluta de för tillfället löpande projekten i tid om ett nytt, förmodligen hög-
prioriterat, projekt infördes. Utvecklingsavdelningen är väl medveten om de knappa 
resurser till produktutveckling som finns tillgängliga på företaget och ansåg helt en-
kelt att inget utrymme för ett nytt projekt fanns. Man väntade med att presentera 
idén tills en omfattande del av de löpande projekten var avslutade. Detta är dock för-
ödande prioriteringsmässigt eftersom beslutstagare i prioriteringsfrågor får en felaktig 
bild av de projekt företaget har att prioritera mellan. Det är mycket möjligt att Duax-
projektet hade fått en hög prioritet tidigt och att pågående utvecklingsprojekt hade 
nedprioriterats efter en gedigen möjlighetsanalys, beskriven av Bean & Radford 
(2000), om korten från början hade lagts på bordet. 
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6 Slutsats och Diskussion 

Meningen med denna studie är primärt att identifiera de faktorer som påverkar utveck-
lingen av nya produkter på Isaberg Rapid AB och sekundärt att påvisa brister i hantering-
en av dessa. I detta avsnitt diskuteras problemen utifrån våra egna erfarenheter och åsikter 
helt fritt. 

Ett klart uppställande om hur fördelningen i projektportföljen mellan långa och kor-
ta, variantbaserade och innovativa projekt bör göras. Företaget bör även aktivt verka 
för att fler projekt förs in i utvecklingstratten och avsluta projekt i en större omfatt-
ning under vägen än vad som görs i dag. Detta för att i större omfattning göra jämfö-
relser mellan projekt av samma typ för att höja kvaliteten på de i slutändan valda pro-
jekt som leder till en färdig produkt. 

Ett undantag är private label projekt som i en större utsträckning är orderbaserade än 
projekt under eget varumärke. Det är därför inte möjligt att starta upp flera projekt 
av detta slag för utgallring längre fram i beslutsprocessen då ett åtaget sådant projekt 
måste avslutas. Däremot bör andelen private label projekt bestämmas i portföljen för 
att om så krävs, tacka nej till en förfrågan om kvoten redan är fylld av pågående pro-
jekt av det slaget. Detta för att säkerställa resursförsörjningen till övriga pågående 
projekt. 

Ett alternativ är att i större utsträckning särskilja mellan utveckling under eget varu-
märke och som private label och på så sätt öronmärka en viss kvot av utvecklingsre-
surserna till private label efter vad som anses vara en lämplig fördelning. Resultatet 
blir dock det samma. 

Fördelen med en sådan uppdelning är att innovativa projekt inte nedprioriteras i 
samma utsträckning till förmån för en ny private label-möjlighet och företaget får en 
större möjlighet att själva styra sin projektportfölj. Nackdelen är att företaget förlorar 
i flexibilitet och riskerar att gå miste om lukrativa avtal på grund av att private label-
kvoten av resurserna redan är tillsatta. 

Private label projekt är i ett visst ljust kortsiktiga. Utvecklingsprojekten är baserade 
på modifiering av befintliga produkter och kontrakten löper över två till tre år. I ett 
större sammanhang är satsningen på private label långsiktig. Isaberg Rapid försöker 
slå sig in, och stärka sina positioner på en växande marknad, som private label-
produkter representerar, med ett bisyfte att dra strategiska fördelar för att även stärka 
det egna varumärket på andra marknader och segment. Private label kan bidra till att 
ett aktivt arbete för att höja tillverknings- och utvecklingskapaciteten samt att pressa 
tillverkningskostnaderna i de egna fabrikerna blir nödvändiga. Detta kan sedan an-
vändas för en effektivare utveckling och tillverkning av egna produkter och därmed 
vinna konkurrensfördelar på representerade marknader. Private label-satsningen kan 
ses som en skola i effektivitet och kostnadsbesparingar och dess resultat kan användas 
för att förfina utveckling och tillverkning av egna produkter. Denna utveckling för-
utsätter dock att ett sådant syfte är väldefinierat och välförmedlat i organisationen för 
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att motivera personalen att utföra de åtgärder som krävs då det i ett långsiktigt per-
spektiv kan gynna det egna varumärket. 

Vi tror att det är en mycket bra idé etablera en visuell karta över pågående utveck-
lingsprojekt i form av en produktplan. Denna har redan påbörjats och nu har Isaberg 
Rapid en möjlighet att dela in projekten efter andra mera strategiska aspekter och inte 
bara hur de passar in i tiden, som tidigare varit en utslagsgivande faktor. Detta ger 
helt nya möjligheter att väga in de olika aspekterna som finns för att ta fram en 
passande projektportfölj, samt att den långsiktiga strategiska aspekten kan framträda 
mera tydligt. Detta gör det svårare för vederbörande i beslutsställning att ignorera 
och försumma detta till förmån för ett kortsiktigt projekt som mestadels genererar 
omsättning men som inte strävar mot att bygga upp det egna varumärket.   

En lämplig indelning kan vara efter resursåtgången. Enklare respektive svårare med 
större resursåtgång kunde vara en lämplig uppdelning. Blanda inte ihop innovativa 
tekniskt krävande utvecklingsprojekt med projektet är av enklare art, vilket exem-
pelvis uppdateringar och produktvård kan klassas som. Detta skulle dessutom kunna 
göra produktråden mera effektiva.     

6.1 Jämförelse av Soon och Duax 
Duax är en tekniskt avancerad produkt och kategoriseras tillika under innovativa 
produkter. Vi påstår att denna produkt är ett typexempel på hur ett projekt växer 
fram från en ide och utvecklas vidare till en färdig produkt, under tidvis stora pro-
blematiska omständigheter, för att sedan lanseras på marknaden där den togs emot 
med stor entusiasm. Den fyllde helt enkelt ett uppdämt behov som fanns mer eller 
mindre uttalat från kunderna, vilket utvecklingsavdelningen var medvetna om. Emel-
lertid var den tekniska lösningen, speciellt klippmekanismen, ett mycket komplicerat 
problem att lösa. Duax projektet är ett exempel på ett teknikdrivet utvecklingspro-
jekt där utvecklingen sker på företagets egna initiativ för att sedan lanseras ut till 
kund, vilket är motsatsen till ett kundorienterat och marknadsdrivet projekt vilket är 
den vanligast förekommande typen av produktutvecklingsprojekt.  

Duax-projektet var ett mönsterprojekt och enligt skolboken, där både budgeten och 
den uppsatta tidsplanen kunde hållas utan några förseningar eller fördyrningar, vilket 
med tanke på dess tidslängd (över 3 år) och dess tekniskt höga nivå är ganska an-
märkningsvärt. Duax definieras på grund av detta som ett högriskprojekt då tid och 
kostnader betingar en stor risk för företaget. Att Isaberg Rapid lyckades så bra med 
detta projekt var först och främst att projektet kunde tilldelas tillräckliga resurser, 
samt att det hela tiden fanns en projektledare som såg till hela projektet och ansvarade 
för att allt fungerare och löpte enligt plan. Projektledaren: Martin Elovsson är enligt 
många olika källor på företaget en viktig del i att projektet lyckades nå fram till de 
uppställda målen i projektplanen. Isaberg Rapid har en mycket bra och väldefinierad 
metod för hur produktutvecklingen ska gå till, problemet är i mångt och mycket en 
resursfråga. När alla rutinerna kan utföras enligt konstens alla regler och om utveck-
lingsarbetet inte blir avbrutet hela tiden på grund av ändrade prioriteringsordningar 
fungerar produktutvecklingen bra.  
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Duax är ju knappast en lågprisprodukt, som Soon kategoriserar under, utan snarare 
en produkt i det högra prissegmentet. Detta möjligjorde en förläggning av både ut-
veckling och produktion i Sverige. Detta har gett Duax avgörande fördelar då tillvek-
ningen kan knytas till utvecklingen på ett tidigt stadium. Denna närhet gör att före-
taget har större kontroll på tillverkningen och undviker på så vis onödiga extrakost-
nader i form av kvalitetsproblem eller problem med produktionsstarten. Dessutom 
undviks alla missförstånd av språkförbistringen, alla parter talar ju Svenska, vilket 
förenklar allt koordineringsarbete som projektledaren hela tiden måste göra under 
utvecklingen.        

Soon är i mångt och mycket motpolen till Duax. Den tekniska nivån är låg i jämfö-
relse, utvecklingsprojektet är marknadsdrivet och Soon är vidare en lågprisprodukt 
där tillverkningen har förlagts till Kina. Detta ger till att börja med helt andra förut-
sättningar att driva utvecklingen efter. Den tekniska utvecklingen av Soon var inte 
alls lika omfattande och tidsramen kortare, knappt ett år. Därmed är Soon inget 
högriskprojekt ur kostnadssynpunkt för företaget, men ur ett annat perspektiv: nya 
marknadskanaler och nya designgrepp ett relativt riskfyllt projekt. Kunderna måste 
ändå tillfredsställas och företagets trovärdighet står alltjämt på spel om Soon skulle 
misslyckas kommersiellt.  

Nu blev Soon ett lyckat grepp sett till företaget som helhet, men det fanns mycket att 
önska av hur hanteringen av Soonprojektet gick till. Jämfört med Duax hade Soon 
mer problem på vägen trots att det inte var ett lika riksfullt projekt. Ur utvecklings-
synpunkt blev hela projektet förskjutet i tiden då designen inte blev klar i tid. Detta 
bidrog till att företaget var tvunget att tillgripa en kostsam flygfrakt från Kina för att 
hinna leverera på utsatt datum. Projektet kunde via denna åtgärd klara leveranstiden 
till kunden. Naturligtvis är kostnaderna för en flygfrakt försumbara i ett större per-
spektiv då man därigenom räddade tidsplanen och kunde lansera produkten ett år ti-
digare. Dessa lågriskprojekt, exemplifierat av Soon, tenderar att tas för lättvindigt, 
samt att marknadssidan inte har tillräckliga kunskaper i vad produktutvecklingen 
kräver, bidrog till att Soon inte blev helt friktionsfritt ur många avseenden.  

Soon är däremot ett mer komplicerat projekt än Duax sett ur marknadsperspektivet, 
där ett helt nytt koncept med nya marknadskanaler prövades för första gången. Ur 
detta avseende är Soon också ett innovativt projekt. Enligt Jonson och Jones matri-
sen, Figur 1, kan vi se att Duax ligger längst till höger på skalan teknologinyhet me-
dan Soon ligger längst ner på skalan marknadsnyhet enligt figur 5 nedan, vilket 
stämmer bra in på tidigare gjorda definitioner. 
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Figur 6-1 Förenklad riktningspolicymatris 

Av denna modell framgår det att projekten är mera lika än vad som första anblicken 
ger vid handen. Trots att Soon är enkel rent tekniskt är det ett desto mer kommersi-
ellt avancerat projekt då marknadsnyheten är av mera komplicerad karaktär. Vi tror 
att marknadsavdelningen lurade sig själva lite då de kanske inte insåg hur pass omfat-
tande Soon ändå var inte minst tekniskt. Duax projektet styrdes i mångt och mycket 
av tekniksidan, då tyngdpunkten från början låg på just teknikutvecklingen, för att 
sedan mer och mer överlåtas till marknadsavdelningen inför lansering och andra för-
säljningsaktiviteter. Detta tror vi är en bra modell för alla framtida projekt. Genom 
att överlåta initiativet till den med mest kompetens, skulle samarbetet mellan avdel-
ningarna främjas på ett effektivt och prestigelöst sätt. Det finns ingen tvekan om att 
ett gott samarbete råder mellan avdelningarna på företaget i produktutvecklingssam-
manhang, men det finns även indikationer på att förståelsen gällande resursbehovet 
för de olika avdelningarna kunde vara bättre mellan funktionerna på företaget. 
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