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Titel: Target Costing i produktutvecklingsprocessen – en studie på Volvo Construction
Equipment i Braås
Bakgrund: Produktutvecklingsprocessen har på senare tid kommit att ses som en
strategisk aktivitet som är avgörande för företagets överlevnad eftersom produktens
utförande och kostnader till stor del fastställs innan tillverkning påbörjas. ”Target
Costing” har sitt ursprung från Toyota i Japan och är en metod för strategisk
kostnadsstyrning som har vuxit fram för att tidigt styra kostnader. Metoden används för
att integrera kostnadsstyrning i produktutvecklingsprocessen i samstämmighet med
kundkrav och företagets egna vinstkrav.
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ”Target Costing” används i
produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction Equipment i Braås för att ge
kunskap till nya potentiella användare. Studien syftar även till att analysera ”Target
Costing”-processen på Volvo CE för att identifiera utvecklingsmöjligheter. Ett bisyfte
är att ge förbättringsförslag.
Metodval: Data samlades in genom ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer,
direkt observation samt dokumentation där intervjuer var den huvudsakliga
informationskällan.
Slutsatser: ”Target Costing” används som ett kostnadsreduceringsprogram på Volvo
CE inom deras produktutvecklingsprocess i syfte att bibehålla sin konkurrenskraft och
möta prispress från konkurrenter. ”Target Costing” används inte i enlighet med
karaktärsdragen eftersom deras kostnadsreduceringsmål representerar kostnadsgapet
och är deras utgångspunkt.
Nyckelord: Target Costing, produktutveckling, kostnadsstyrning, value engineering,
dynamiska kapabiliteter.
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Title: Target Costing in Product Development Process – a study at Volvo Construction
Equipment in Braås
Background: The product development process has recently come to be seen as a
strategic activity that is critical to its survival since the product's performance and costs
are largely fixed before production begins. Target Costing originates from Toyota in
Japan and is a method of strategic cost management that has emerged for the early
control costs. The method is used to integrate cost management in the product
development process in concert with customer requirements and the company's own
profit requirements.
Purpose: The study aims to describe and analyze how target costing is used in the
product development process at Volvo Construction Equipment in Braås to give
knowledge to new potential users. The study also aims to analyze Target Costing
process at Volvo CE to identify development opportunities. A secondary purpose is to
provide suggestions for improvement.
Methodology: Data were collected through unstructured and semi-structured interviews,
direct observation, and documentation where interviews were the main source of
information.
Conclusion: Target Costing is used as a cost-reduction program at Volvo CE in their
product development process in order to remain competitive and meet price pressure
from competitors. Target Costing is not used in accordance with the characteristics
because their objectives of cost-reduction represent the cost gap and is their starting
point.
Keywords: Target Costing, product development, cost management, value engineering,
dynamic capabilities.
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1. Inledning

I

nledningskapitlet

introduceras

med

en

bakgrund

till

produktutvecklingsprocessen och Target Costing. Det följs av en

problemdiskussion som mynnar ut i frågeställningar. Vidare presenteras syftet
och avgränsningarna för studien. Kapitlet avrundas med en beskrivning av
studiens fortsatta disposition.
Denna studie behandlar hur ”Target Costing” används i praktiken inom ramen för
produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction Equipment i Braås. ”Target
Costing” är fortfarande en relativt outforskad ekonomistyrningsmetod i praktiken.
Studien syftar även till att beskriva hur produktutvecklingsprocessen kan utvecklas med
hjälp av metoden. ”Target Costing” och Volvo Construction Equipment kommer i
fortsättningen av studien att benämnas med förkortningen TC och Volvo CE.

1.1 Bakgrund
Globalisering, snabba förändringar avseende produkter och hög konkurrens tvingar
företag att förändra sin ekonomistyrning (Atkinson et al., 2012). Vidare har kundkraven,
produktkomplexiteten samt efterfrågan på kundanpassade varor och tjänster ökat vilket
har satt kunden och dess behov i centrum för ekonomistyrningen (Helling & Helling,
2001; Lindvall, 2001; Sörqvist, 2004). Denna förändring har diskuterats sedan 1980talet där Johnson & Kaplan (1987) i USA bidrog till debatten om den förlorade
relevansen av produktkalkylering och ekonomistyrning som inte utvecklades i takt med
företagens miljö (Ax & Ask, 1995). Författarna härleder debattens ursprung till
tillverkningsindustrin i USA som tappade konkurrenskraft gentemot Japan och länder i
Europa. Eftersom praxis vad gäller produktkalkylering i Sverige enligt flera studier var
mer utvecklad än i USA samt att flera förbättringsförslag som diskuterats redan var
etablerade i svenska företag förde debatten endast med sig en ökad uppmärksamhet för
produktkalkylering och ekonomistyrning (Ax & Ask, 1995). Detta bidrog även till att
begreppet verksamhetsstyrning uppmärksammades vilket handlar om olika åtgärder och
metoder för att påverka styrningen och beteenden inom organisationer (Lindvall, 2011;
Malmi & Brown, 2008).
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Den ökade konkurrensen och efterfrågan på nya produkter med bättre funktion och
kvalitet utan prisförändringar har även påverkat produktutvecklingsprocessen i form av
kortare produktlivscykel (Ibusuki & Kaminski, 2007). Följaktligen har intresset för
produktutvecklingsprocessen ökat eftersom den utgör ett viktigt konkurrensmedel.
Produktutvecklingsprocessen har således kommit att ses som en strategisk aktivitet som
är avgörande för företagets överlevnad eftersom produktens utförande och kostnader till
stor del fastställs innan tillverkning påbörjas (Ansari et al., 1997; Dekker & Smidt,
2003; Olhager, 2013). Således har behovet av strategisk kostnadsstyrning ökat och
bidragit till en kraftig utveckling av nya synsätt och begrepp såsom ”Activity-Based
Costing” (ABC), ”Activity-Based Management” (ABM), ”Total Quality Management”
(TQM), ”Target Costing” (TC), ”Life Cycle Costing” (LCC) och ”Balanced Scorecard”
(BSC) (Ax & Ask, 1995; Cooper et al., 1997).
TC har sitt ursprung från Toyota i Japan och är en metod för strategisk kostnadsstyrning
som har vuxit fram för att tidigt styra kostnader (Afonso et al., 2008; Ansari et al., 1997;
Ellram,

2000).

Metoden

används

för

att

integrera

kostnadsstyrning

i

produktutvecklingsprocessen i samstämmighet med kundkrav och företagets egna
vinstkrav (Ansari et al., 1997; Ibusuki & Kaminski, 2007). Syftet är att styra
kostnaderna ständigt under produktutvecklingsprocessen, från idé till färdig produkt,
och samtidigt reducera kostnader under hela produktlivscykeln genom att involvera
värdekedjan (Ansari et al., 1997; Nicolini et al., 2000; Zengin & Ada, 2010). TC är
därmed inte en traditionell kalkyl som mäter kostnader (Akhbari et al., 2012) utan kan
ses som en omvänd metod som utgår från marknadspriset och vinstkrav för att fastställa
den tillåtna kostnaden, målkostnaden, för att tillverka en ny eller befintlig produkt
(Dekker & Smidt, 2003). Således utgör målkostnaden för en produkt skillnaden mellan
marknadspriset och vinstkravet, det vill säga den maximalt tillåtna kostnaden för
produkten.
För att uppnå målkostnaden analyseras faktorer som påverkar en produkts kostnad
systematiskt i syfte att minimera kostnader utan att reducera produktens funktioner
redan under produktutvecklingen med hjälp av tvärfunktionella team (Ansari et al.,
1997). Detta benämns ”Value Engineering” (VE). TC och VE integrerar och
kompletterar varandra där TC bestämmer målkostnaden och VE identifierar möjligheter
för kostnadsreducering i produktdesignen (Afonso et al., 2008; Akhbari et al., 2012;
______________________________________________________________________
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Ansari et al., 1997; Zengin & Ada, 2010). När en produkt är färdigutvecklad
introduceras den på marknaden och produktionen påbörjas. I detta stadie tas
kostnadsstyrningen över av ständiga förbättringar för produkter och processer, ”Kaizen
Costing”, vilket innebär effektivitetshöjande åtgärder (Afonso et al., 2008; Ansari et al.,
1997; Modarress et al., 2005; Zengin & Ada, 2010).
En fördel med TC är att redan under produktutvecklingen tas det hänsyn till de totala
kostnaderna över hela livscykeln genom att styra och fastställa dem innan produkten
börjar tillverkas (Ansari et al., 1997). Detta är betydelsefullt för företag eftersom
ungefär

85

procent

av

den

totala

livscykelkostnaden

fastställs

vid

marknadsundersökning, produktdesign och produktutveckling (Atkinson et al., 2012;
Cooper & Chew, 1996). Vidare är det viktigt för företag att kunna anpassa sig till
snabba omvärldsförändringar genom dynamiska kapabiliteter, det vill säga integrera,
skapa och konfigurera om interna och externa kompetenser (Teece et al., 1997). Det är
viktigt att särskilja innebörden av begreppen kostnadsstyrning och kostnadsreducering.
Kostnadsstyrning fokuserar på att styra kostnaderna för att tillhandahålla samma
funktion med bättre kvalitet till en lägre kostnad medan kostnadsreducering fokuserar
på att minimera kostnader utan hänsyn till funktion och kvalitet (Cooper & Slagmulder,
1997; Zengin & Ada, 2010).
TC spreds från den japanska bilindustrin till tillverkningsindustrin (Ansari et al., 1997).
Europeiska studier av förekomsten av TC visar på stora variationer. Dekker & Smidt
(2003) visade i sin studie att TC används i stor utsträckning av holländska
tillverkningsföretag, Kwah (2004) fann att TC används i 39 procent av svenska
tillverkningsföretag och Ax et al. (2008) fann att endast 25 procent använde TC. Även
studien av Ax et al. (2008) avgränsades till tillverkande företag dock hade de en stor
spridning mellan små och stora företag vilket författarna tror var orsaken till den låga
andelen som använde TC. Författarna menar att tidigare studier påvisat en positiv
relation mellan företagets storlek och implementering av metoder för kostnad- och
ekonomistyrning. Den senaste studien av Akhbari et al. (2012) påvisar en hög
användning, 69 procent, av TC i stora svenska företag där industrityp är en påverkande
faktor. Utifrån de tidigare studierna är det sannolikt att förekomsten av TC är högre i
större företag inom tillverkningsindustrin. En orsak till att TC främst förekommer i
större företag är enligt Chenhall & Langfield-Smith (1998) högre komplexitet vad gäller
______________________________________________________________________
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arbetsuppgifter och koordinering. Författarna påstår även att stora företag oftast har
större resurstillgångar för forskning och utveckling vilket Zengin & Ada (2010) ser som
en fördel vid implementering av TC eftersom det kräver hög kapacitet vad gäller tid,
kunskap och finansiella medel.
Volvo CE i Braås är ett stort globalt företag som tillverkar ramstyrda dumprar. Enligt
Anders Johansson, programägare som initierade kostnadsreduceringsprogrammet på
Volvo CE i Braås, har företaget under senare år fått anpassa sig till legala restriktioner
vilket har påverkat produktutvecklingen i hög grad. Samtidigt mognade marknaden och
konkurrenterna närmade sig med prestanda vilket ökade trycket på prispositioneringen
och produktledarskapet. Volvo CE har länge konkurrerat med den bästa produkten
medan konkurrenterna fokuserat på service och pris och de har därmed utvecklat sin
konkurrenskraft. Programägaren betonar vikten av att fokusera på sin egen
konkurrensstrategi:
Vi kommer ha mycket svårt att slå våra konkurrenter i vad de är bäst på, utan vi
måste fokusera på att ha den bästa produkten på marknaden.
Det innebär att Volvo CE behöver fokusera på produktutveckling för att bibehålla sin
konkurrenskraft. Således började Volvo CE i Braås att arbeta med kostnadsstyrning
främst i produktutvecklingsprocessen med målet att sänka kostnaderna och samtidigt
höja kundvärdet. Volvo CE befinner sig för tillfället i fasen för implementering av
nydesignade komponenter. (Programägare)

1.2 Problemdiskussion
Forskningen kring TC är begränsad (Ansari et al., 1997; Ax et al., 2008; Carlsson-Wall,
2011; Everaert et al., 2006; Yazdifar & Askarany, 2012). Kato (1993) anser att en
förklaring kan vara att TC appliceras under produktutvecklingen, vilket företag kan se
som affärshemligheter och således försvåra möjligheten för författare att studera.
Carlsson-Wall (2011) diskuterar i sin avhandling att teoribasen för TC i praktiken är
tunn och att fokus på hur TC används bland företag bör styrkas i framtiden. Således
behandlar befintlig litteratur endast ”bäst praxis” och inte ”faktisk praxis” (CarlssonWall, 2011). Vidare bekräftar Yazdifar & Askarany (2012) att kunskap som berör
tekniken, hur TC används, saknas eftersom tidigare studier i stor grad fokuserat på
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faktorer som påverkar implementeringen. Denna begränsade forskning på faktisk praxis
belyser ett teoretiskt gap och gör ämnet särskilt relevant att undersöka. Genom att
dokumentera enskilda fall i praktiken där TC används skapas förutsättningar för vidare
studier och kunskap som kan bidra till nya potentiella användare såsom ytterligare
enheter eller andra företag.
Under de två senaste decennierna har TC spridit sig till USA och Europa dock har
många västerländska företag generellt misslyckats med att införa metoden (Ansari et al.,
1997; Yazdifar & Askarany, 2012). Ansari et al. (1997) och Cooper & Slagmulder
(1999) har kartlagt TC-processen utförligt i sina studier med hjälp av olika steg och
aktiviteter genom ett samarbete med japanska och amerikanska företag. Företagen som
författarna använde sig av hade en mogen och effektiv TC-process eller lyckades vända
på nedgångar genom att använda TC vid framtagande av en ny produkt (Ansari et al.,
1997; Cooper & Slagmulder, 1999). Det innebär att de dokumenterade processen utifrån
en kombination av exemplariska fall och det som fungerat bäst i praktiken hos de olika
företagen som studerats. Således framställs TC-processen i tydliga steg och aktiviteter
med start- och slutpunkter vilket kan kännas systematiskt och rationellt. Dock kan det
ifrågasättas om TC verkligen utförs på samma sätt i produktutvecklingsprocessen i
praktiken. Detta leder oss in på frågeställningar kring hur företag faktiskt arbetar med
TC. Hur skulle hela processen se ut på endast ett företag? Det är en fråga som inte kan
besvaras med hjälp av tidigare studier eftersom de är normativa och endast beskriver
hur steg och aktiviteter inom TC bör utföras. Vidare går det att ifrågasätta om verktygen
som författarna rekommenderar används i praktiken? Vad används istället? Är det
möjligt att följa Ansari et al. (1997) och Cooper & Slagmulder (1999) alla steg och
aktiviteter inom TC i ett och samma företags produktutvecklingsprocess?
Produktutvecklingen på Volvo CE i Braås fokuserade på lagkrav för avgasemmissioner
i flera år. I syfte att uppfylla dessa vilket påverkade deras konkurrensstrategi, att ha den
bästa produkten på marknaden (programägare). Deras marknadsspris ökade utan att
tillfört kundvärde ökade i samma utsträckning. Som det ser ut idag blir priset mer och
mer en konkurrensfråga samtidigt som kravet på produktinnehåll och funktionalitet
ökar. År 2011 fick de en utmaning från högsta chefen att förbättra intjäningen per
produkt vilket innebar att kostnadsreduceringarna skulle utföras utan att leda till sämre
kvalitet och funktion. För att bibehålla eller även förbättra produktens kvalitet och
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funktion behövde kostnadsreduceringarna utföras i produktutvecklingen. Detta för att i
förväg försäkra hur exempelvis byte av leverantörer, omkonstruktion av en komponent,
byte av material och processutveckling skulle komma att påverka produkten. Således
var TC ett utmärkt verktyg att använda i produktutvecklingsprocessen.
Volvo CE:s första försök att införa TC i produktutvecklingsprocessen skedde 2011 och
lyckades inte fullt ut på grund av olika anledningar och kan ses som ett bevis på den
komplexitet TC-processen innehar (programägare). Således räcker det inte att fastställa
en målkostnad och göra en lista på idéer för kostnadsreducering. Dessa måste även
verkställas i produktutvecklingen på något sätt. I det första försöket fanns tydliga brister
på att införliva nya rutiner och informell ansvarsfördelning i produktutvecklingen vid
användningen av TC (projektledare & delprojektledare). Detta ledde även till brist på
ansvarstagande och talar för att verksamhetsstyrningens alla delar inte var kopplade
optimalt. Således skapades förvirring vilket slutligen resulterade i att målkostnaden inte
uppnåddes. Volvo CE insåg att det krävdes en tydlig process och projektmodell för hur
TC ska användas som alla förstår och kan följa för att skapa ”ordning och reda”
(ordförande). Pamela Schander, delprojektledare i kostnadsreduceringsprogrammet på
Volvo CE, belyste problematiken med att verkställa idéer när hon beskrev situationen:
Det råder inte brist på idéer. Dem har vi nästan för många av. Problemet ligger
snarare i hur vi ska verkställa dem.
Volvo CE:s konkurrensstrategi, att ha den bästa produkten på marknaden, sätter extra
höga krav på att inte försumma kvalitet och funktion vid kostnadsreducering och
produktutveckling. Vidare har Volvo CE lagkrav som måste beaktas vilket innebär
extra kostnader vid förändringar i produkten på grund av kvalitetstester. Således är det
viktigt att TC används effektivt, att rätt idéer drivs vidare och utvecklas, att stoppa ett
projekt så fort det tyder på att målen eller lagkraven inte kommer uppnås, använda sig
av rätt kompetens i rätt projekt, prioritera mellan projekten och kommunicera med andra
delar av verksamheten. Detta är dock lättare sagt än gjort. (Programägare)
TC infördes i produktutvecklingsprocessen för att sänka kostnader på befintliga
produkter för att öka konkurrenskraften och erbjuda mer värde för kunden. Detta har
lett

till

nya

aktiviteter

i

produktutvecklingsprocessen,

allt

från

förändrad
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ansvarsfördelning till dagliga rutiner. Dock ligger den största utmaningen i att förbättra
produkten samtidigt som kostnaderna ska reduceras innan den börjar tillverkas
(projektledare & delprojektledare).

1.3 Frågeställning
Med utgångspunkt i diskussionen ovan ämnar denna studie att besvara följande frågor:
 Hur används Target Costing inom produktutvecklingsprocessen på Volvo
Construction Equipment i Braås?
 Hur kan produktutvecklingsprocessen med hjälp av Target Costing utvecklas på
Volvo Construction Equipment i Braås?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ”Target Costing” används i
produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction Equipment i Braås för att ge
kunskap till nya potentiella användare. Studien syftar även till att analysera ”Target
Costing”-processen på Volvo CE för att identifiera utvecklingsmöjligheter. Ett bisyfte
är att ge förbättringsförslag.

1.5 Avgränsningar
I studien har vi avgränsat oss till att inte gå närmare in på tillverkningsprocessen
eftersom

syftet

är

att

produktutvecklingsprocessen.

beskriva
Det

och

innebär

analysera
att

hur

TC

effektivitetshöjande

används

i

åtgärder

i

tillverkningsprocessen såsom ständiga förbättringar, ”Kaizen Costing”, faller utanför
studiens ramar och kommer endast beröras i den utsträckning som krävs för läsarens
förståelse av helheten.
Vidare är det endast enheten i Braås som har utvecklat TC tillräckligt mycket för att
kunna studeras. Således avgränsar vi oss från andra enheter.

1.6 Studiens fortsatta disposition
Kapitel 2: Metod – I detta kapitel redogör vi för de vetenskapliga forskningsansatserna.
Vi beskriver vår valda forskningsmetod som lämpar sig bäst för att beskriva hur TC
används i produktutvecklingsprocessen på Volvo CE i Braås. Detta följs av urvalet av
respondenter och datainsamlingsmetoder. Vidare redogör vi för operationalisering av
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begrepp, analysmetod och forskningsetiska aspekter som vidtagits. Kapitlet avslutas
med kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet för studien.
Kapitel 3: Referensram – I detta kapitel presenteras befintlig litteratur inom
ämnesområdena produktutveckling och TC. Kapitlet initieras med att sätta TC i ett
sammanhang som följs av verksamhetsstyrning, produktutvecklingsprocessen och
definition av TC. Detta följs av en redogörelse för tidigare studier och TC-processen.
Vidare presenteras olika verktyg inom TC och dynamiska kapabiliteter. Avslutningsvis
sammanställs kapitlet i en konceptuell modell som kommer ligga till grund för analysen.
Kapitel 4: Empiri - I detta kapitel presenteras den insamlade data från Volvo CE i
Braås. Inledningsvis presenteras företaget och bakgrunden till att de började använda sig
av TC. Detta följs av en beskrivning av företagets produktutvecklingsprocess vilket följs
av de genomförda intervjuerna. Kapitlet avslutas med en ny konceptuell modell som
anpassats efter hur TC används i produktutvecklingsprocessen på Volvo CE i Braås.
Kapitel 5: Analys - Här analyseras vårt empiriska material med utgångspunkt i den
konceptuella modellen i referensramen. Utifrån den konceptuella modellen har fem
huvudområden analyserats. Varje område avslutas med förbättringsförslag, grundade i
referensramen, på hur TC kan utvecklas i produktutvecklingsprocessen på Volvo CE.
Vidare kommer analysen ligga till grund för det avslutande kapitlet.
Kapitel 6: Slutsats och diskussion – Utifrån studiens syfte och frågeställning redovisas
de slutsatser vi har kommit fram till följt av förbättringsförslagen. Vidare redogör vi för
vårt bidrag, egna reflektioner samt förslag till vidare forskning.
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2. Metod

I

detta kapitel motiveras valet av kvalitativ forskningsstrategi och fallstudie som
undersökningsdesign. Vidare beskrivs metoden som användes vid insamling av

data. Kapitlet behandlar även urval av respondenter, operationalisering och
intervjuteknik. Avslutningsvis redogörs för vilka forskningsetiska aspekter som
vidtagits och studiens kvalitetsbedömning.

2.1 Forskningsstrategi
Studiens syfte är att beskriva hur TC används och utvärdera aktiviteterna i
produktutvecklingsprocessen. Det innebar att djupgående information krävdes om
Volvo CE:s befintliga TC-process för att kunna beskriva den i detalj och utvärdera
produktutvecklingsprocessens

aktiviteter.

För

att

kunna

beskriva

hur

en

kostnadsstyrningsmetod som TC används anser Scapens (1990) att djupare studier krävs
eftersom kvantitativ forskning endast ger ytliga resultat. Således valdes kvalitativ
forskningsstrategi som fokuserar på ”mjuka” data i form av exempelvis kvalitativa
intervjuer, och tolkande analysmetoder (Bryman & Bell, 2005; Patel & Davidson,
2003).

2.2 Undersökningsdesign
I denna studie användes enskild fallstudie som undersökningsdesign vilket är mycket
vanligt vid undersökningar av sociala delsystem såsom institutioner och organisationer
(Andersen, 2012). Fallstudier kännetecknas av få observationsenheter och många
variabler för att kunna beskriva, förstå och förklara det som sker inom organisationer
(Andersen, 2012). Även vid studier om metoder inom ekonomistyrning ses fallstudier
som ett bra alternativ då det krävs djupgående information från specifika fall för att
kunna dokumentera vad som händer i praktiken då de ofta skiljer sig från läroböckernas
teorier (Scapens, 1990). Enligt Yin (2007) är frågor som besvarar ”hur” och ”varför”
viktiga vid användning av fallstudier. Vidare används fallstudier för att få ett
helhetsperspektiv med så mycket information som möjligt vid studerande av en
organisations processer (Patel & Davidson, 2003). Eftersom studien grundar sig i ”hur”frågor och behandlar en metod inom ekonomistyrning djupgående inom endast en
organisation såg vi fallstudie som en lämplig undersökningsdesign.
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2.3 Datainsamlingsmetoder
Vid utförandet av en fallstudie beskrivs sex olika informationskällor: dokumentation,
arkivmaterial, intervju, direkt observation, deltagande observation och fysiska artefakter
(Yin, 2007). Vi använde oss av intervjuer som huvudsaklig informationskälla eftersom
den är viktigast vid genomförandet av fallstudier och skapar möjlighet att följa upp med
fler kompletterande frågor samt utnyttja kroppsspråket för ytterligare nyanser i svaren
(Yin, 2007; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011). En annan fördel med intervjuer är
enligt Andersen (2012) möjligheten att kontrollera bortfallet vid situationer när
respondenten har missat att svara på någon fråga genom att ställa frågan igen eller
formulera om den. Genom intervjuer kunde vi även bespara mycket tid för företaget
genom att direkt tala med specifika personer som ämnet berör.
För att styrka och fördjupa informationen från intervjuerna valde vi även direkt
observation. Detta för att se hur de dagliga aktiviteterna går till och skapa en
verklighetsuppfattning

(Yin,

2007)

vilket

är

svårt

vid

studier

av

ekonomistyrningsmetoder eftersom de sällan är som det som beskrivs i litteraturen
(Scapens, 1990). Således deltog vi i ett projektmöte som hölls utav projektledaren
Niclas Lind och delprojektledaren Pamela Schander.
Vidare valdes dokument vars viktigaste roll vid fallstudier är att styrka databelägg som
hämtats från andra källor, till exempel en intervju (Patel & Davidson, 2003; Yin, 2007).
Skriftliga informationskällor i form av dokument kan anta flera olika former såsom PM,
dagordning, mötesprotokoll och administrativa dokument som är relevanta i för studien
och är sekundärdata (Lundahl & Skärvad, 1999; Yin, 2007). Det innebär sekundärdata
och avser information som finns dokumenterat men inte utfärdats för den egna studien.
Yin (2007) belyser att dokument måste användas med försiktighet och inte ses som
riktiga återgivningar av något som ägt rum.

Det är viktigt att vara kritisk till

dokumenten genom att ta ställning till dokumentens uppkomst, syfte och vem som har
framtagit dem (Patel & Davidson, 2003; Bryman & Bell, 2005; Yin, 2007). Vi fick ta
del av dokument som Volvo CE själva utfärdat, vissa tillsammans med konsulter och
avser ”workshop”-material, organisationsschema, företagsbroschyr samt företagets
”Global Development Process-guide”, GDP.
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2.4 Urval
För att kunna beskriva hur TC används och utvärdera dess aktiviteter inom
produktutvecklingsprocessen var det avgörande att intervjua personer med olika
befattningar som arbetade med produktutveckling. I samband med att kontaktpersonen,
Anders

Johansson,

var

den

som

initierade

arbetet

med

målkostnad

i

produktutvecklingsprocessen ansåg vi det lämpligt att initiera intervjuerna med honom.
Vidare valde han ut flera aktuella personer som varit med vid införandet av målkostnad
och kunde ge oss en första inblick i hur produktutvecklingsprocessen ser ut. Det
resulterade i fyra personer, från ordförande för dumperplattformens styrgrupp till
projektledare som styrde det operativa arbetet. Därifrån fortsatte vi med en ny omgång
där både kontaktpersonen och en av projektledarna handplockade två nya personer
utifrån vilka områden i företaget vi ville undersöka djupare. Denna metod kallas enligt
Bryman och Bell (2005) snöbolls- eller kedjeurval och används inom ramen för
kvalitativ metod. Vi valde det på grund av den komplexitet TC-processen innehar. I
tabell 2.1 redogörs samtliga intervjuer med namn, befattning och datum.
Namn

Befattning

Datum
01.04.2014, 15.04.2014

Anders Johansson

“Manager Business Planning” &
“Product Targets”
(programägare)

Nicklas Staxhammar

Delprojektledare &
inköpskoordinator

30.04.2014

Niclas Lind & Pamela
Schander

Projektledare/ingenjör

15.04.2014

Martin Elovsson

Produktchef för ”Medium
Platform” (två maskinmodeller)

30.04.2014

Mats Karlsson

”Director Hauler Platform” &
ordförande i styrgruppen för
dumprar

15.04.2014

Tabell 2.1 – Sammanställning av genomförda intervjuer.

2.4.1

Operationalisering

Inför intervjuerna, vid utformandet av intervjuguiden översatte vi flera av de teoretiska
begreppen för att kunna ”mäta” TC-metoden i produktutvecklingsprocessen (Patel &
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Davidson, 2003; Andersen, 2012). Några av de centrala begreppen för denna studie var
”Target Costing”, ”Target Price” och ”Target Profit” vilket Volvo CE inte använde sig
av. De arbetade utifrån ett stort ”kostnadsreduceringsprogram” med en mängd projekt
inom det där många ingenjörer var inblandade. Det innebar att de inte var insatta i våra
teoretiska begrepp. Eftersom frågeställningen är riktad mot ”hur” TC används i
organisationen översatte vi begreppet på olika sätt som gav oss svar på hur de utförde
aktiviteter som berörde deras “kostnadsreduceringsprogram”. Således använde vi oss av
beskrivningar av begreppen översatta till svenska såsom kostnadsreducering och
målkostnad.

2.5 Intervjuteknik
I

denna

studie

användes

ostrukturerade

och

semi-strukturerade

intervjuer.

Ostrukturerade intervjuer användes med kontaktpersonen för att skapa en bild av
situationen på Volvo CE. I det fallet gjordes två ostrukturerade intervjuer där frågor
ställdes löpande. Semi-strukturerade intervjuer är vanligt när forskaren har kännedom
om området i fråga men är öppen för nya synvinklar och information (Andersen, 2012).
För att tillämpa dessa intervjuer utformas en intervjuguide, se bilaga 1, med de ämnen
som ska beröras (Bryman & Bell, 2005; Andersen, 2012). Inom fallstudier är
ostrukturerade intervjuer av öppen karaktär vanligast där intervjun antar formen av ett
styrt samtal istället för en strikt utfrågning (Yin, 2007). Eftersom en teoretisk grund för
ekonomistyrmetoden TC förelåg och en intervjuguide kunde skapas valdes semistrukturerade intervjuer. Önskemålet var att få så djup och detaljrik information som
möjligt vilket öppenheten i semi-strukturerade intervjuer möjliggjorde. Den öppna
svarsmöjligheten gav även respondenternas synvinkel och egna åsikter som vi önskade
för att skapa en verklighetsuppfattning.
Vi utformade en intervjuguide som behandlade olika områden från inledande frågor om
företaget och deras roll i TC till vikten av kompetens och kunskaper. Därefter användes
alla områden för respondenter med högre position och mer fördjupade frågor om
aktiviteter i TC-processen för de som arbetade operativt. Intervjun fortsatte sedan som
ett samtal med fördjupade frågor som berörde respondenten i högre grad för att få fram
deras tankar och åsikter kring deras rutiner. Vi fokuserade på att använda oss av
kompletterande hur-frågor när de beskrev aktiviteterna de arbetade med. En av
intervjuerna skedde med två personer samtidigt, som arbetar i samma projekt och
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därmed kompletterade varandra. På så sätt vi fram en dialog och djupare diskussion som
gav oss en starkare inblick i deras verklighet och mer nyanserade svar eftersom de inte
alltid var helt överens.
Alla intervjuerna spelades in och transkriberades. Detta för att försäkra oss om att vi
inte gått miste om eller misstolkat information och kunna fånga respondenternas svar i
deras egna ordalag (Bryman & Bell, 2005). Ytterligare fördelar med inspelning var att
vi kunde rikta uppmärksamheten åt respondenterna.

2.6 Direkt observation
Mellan intervjuerna genomfördes direkt observation av ett formellt möte (30.04.2014)
som hölls av två projektledare. Detta möte brukar hållas varannan vecka och behandlar
löpande mindre delprojekt för kostnadsbesparingar. I mötet deltog sex personer med
olika befattningar från olika avdelningar varav tre av dessa var uppkopplade via media.
Innan mötet började presenterade vi oss och sedan satt vi med runt bordet och lyssnade
samt antecknade. Mötet pågick i en timme och 15 minuter.

2.7 Analysmetod
För att få en god grund till analysen valde vi att presentera företaget och dess
förutsättningar samt produktutvecklingsprocessen som en inledning av empirikapitlet.
Därefter presenterades intervjuerna var för sig för att lättare belysa synen på
produktutveckling och TC ur olika aspekter. Det empiriska materialet transkriberades
för att lättare skapa en överblick av informationen och vi valde att behålla flera delar i
den form de utrycktes av respondenterna för att deras svar inte skulle influeras av våra
tolkningar. Vidare valde vi att strukturera analysen efter fem huvudområden som
fångades upp i den konceptuella modellen av referensramen. Det bör observeras att
avsnittet i referensramen gällande tidigare studier inte specifikt belyses i analysen utan
utgör endast en bekräftelse till våra kunskaper om befintlig litteratur inom området.
Vi valde att inleda analysen med företagets syn på produktutvecklingsprocessen och TC
för att ge en överblick till användningen av metoden och deras förutsättningar. I
analysen

tolkades

och

analyserades

respondenternas

uppfattning

om

produktutvecklingsprocessen och TC för att uppfatta likheter och skillnader (Patel &
Davidson, 2003). Vidare ställdes materialet även mot referensramen för att eftersöka
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mönster (Yin, 2007). Varje område avslutades med förbättringsmöjligheter för att
utveckla produktutvecklingsprocessen med hjälp av TC.
I studien har dokumenten organisationsstruktur, ”workshop”-material, företagsbroschyr
samt guide för produktutvecklingsprocessen (GDP) noggrant granskats för att visa en
korrekt bild av verkligheten genom att stärka och förtydliga våra uppfattningar av Volvo
CE:s rutiner och aktiviteter. Vidare har de jämförts med informationen från de andra
informationskällorna, intervjuerna och deltagande observation. Således har dokumenten
främst använts för att styrka primärdata och beskriva produktutvecklingsprocessen.
Slutligen har alla informationskällor bedömts och analyserats tillsammans vilket gjort
att resultatet grundat sig på samstämmig information från flera informationskällor.

2.8 Forskningsetiska aspekter
Inom forskning regleras forskarnas praxis genom vissa etiska principer som berör
frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som är direkt
inblandade i studien (Andersen, 2012; Bryman & Bell, 2005). Bryman & Bell (2005)
redogör för några av dessa. Informationskrav innebär att berörda personer informeras
om studien och dess syfte. Samtyckeskrav handlar om frivillighet, att deltagandet är
frivilligt och respondenten

har rätt att avbryta det.

Konfidentialitets- och

anonymitetskrav innebär att personliga uppgifter ska skyddas från obehöriga och
anonymitet erbjuds. Den insamlade informationen om enskilda personer ska enligt
nyttjandekravet endast användas för studiens ändamål.
Vid ett initialt möte presenterade vi studiens syfte närmare samt diskuterade
ovanstående etiska principer. Syftet diskuterades för att skapa nytta för båda parter samt
uppfylla informations- och samtyckeskraven. Vidare diskuterades huruvida fallföretaget
ville vara anonymt där tonvikten låg på att undvika att viss information når
fallföretagets intressenter. Detta har beaktats genom studiens gång där vi noga valt ut
vilken och hur informationen presenteras. Vi var även väldigt tydliga med att vi inte var
intresserade av kvantitativ ekonomisk information som är konfidentiella för
fallföretaget. För att uppfylla nyttjande- och konfidentialitetskraven signerade vi
företagets formella sekretessavtal. Vidare skickade vi studien till kontaktpersonen,
Anders Johansson, för att granska studien innan slutförande och publicering.
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Inför varje intervju tillfrågades samtliga berörda personer om de godkände inspelning
av intervjun. Detta för att ge dem tryggheten att delta i undersökningen. Vidare uppfattade
vi inte att respondenterna på något sätt kände sig obekväma under intervjun.

2.9 Kvalitetsbedömning
Kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet har olika innebörd när de tillämpas i
kvalitativ eller kvantitativ forskning eftersom varje kvalitativ forskningsprocess är unik
(Bryman & Bell, 2005; Patel & Davidson, 2003). Enligt Patel & Davidson (2003) ligger
tyngdpunkten på validiteten då de båda begreppen är sammanflätade i kvalitativ
forskning. Således används fyra vanliga kriterier vid säkerställande av kvaliteten på
fallstudier: begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin,
2007). Dessa har använts som utgångspunkt för att säkerställa studiens kvalitet.
Begreppsvaliditeten berör utformningen av riktiga operationella mått för de begrepp
som studerats (Yin, 2007). Andersen (2012) benämner detta som definitionsvaliditet och
syftar till graden av överensstämmelse mellan de teoretiska begreppen och empiriska
variablerna som undersöks. Detta går inte att empiriskt undersöka (Andersen, 2012)
men kan stärkas genom att operationalisera begreppen så de valda måtten verkligen
speglar det som i förväg valts att mätas (Yin, 2007). I denna studie operationaliserades
de teoretiska begreppen i intervjuguiden för att respondenterna skulle förstå vilket svar
vi önskade då TC och dess steg och aktiviteter kan kallas för andra namn i olika
verkligheter. Vi använde oss även av flera empiriska källor för att skapa samstämmighet
i undersökningen. Detta kallas för ”triangulering” vilket innebär att fallstudien sannolikt
blir mer övertygande och riktig om den grundar sig på olikartade informationskällor
som avser att styrka varandra (Patel & Davidson (2003); Yin, 2007). Vi gav även
respondenterna möjlighet att granska utfallet innan publicering i enlighet med Yin
(2007).
Den interna validiteten är mest intressant vid kausala eller förklarande fallstudier men
även vid beskrivande. Denna studie avser inte att förklara TC dock har vissa sådana
samband tagits upp i analysen och slutsatserna som berör olika aktiviteter och steg inom
TC-processen. Ett sätt att uppnå intern validitet är mönsterjämförelse (Yin, 2007).
Detta gjordes genom att vi först fastställde det förväntade mönstret i referensramen och
därefter undersökte det empiriskt och analyserade informationen.
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Extern validitet berör möjligheten till generaliserbarhet vilket en enda fallstudie inte kan
skapa tillräckligt stark grund för (Yin, 2007). Syftet med denna studie är att generalisera
till annan teori samt skapa en grund för vidare studier i ämnet eftersom det är relativt
outforskat. Således möjliggjorde vi för andra forskare att replikera studien i andra
verksamheter för att kunna stärka stödet i resultaten genom att dokumentera processen
utförligt.
Reliabiliteten handlar om att minimera alla fel och skevheter i en studie, det vill säga att
den inte ska vara slumpinflytande eller ett undanta (Patel & Davidson, 2003; Yin,
2007). Det innebär att om en annan forskare genomför samma fallstudie med samma
metod ska denne komma fram till samma resultat och slutsatser. För stärka reliabiliteten
dokumenterade vi processen så utförligt som möjligt. Vi dokumenterade exempelvis
våra vägval av studiens inriktning, vilka informationskällor som använts och varför
samt hur vi gick tillväga för att samla och analysera empirin. Vi bifogade även
mätinstrumentet, intervjuguiden, för att stärka reliabiliteten.

2.10

Kapitelsammanfattning

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur TC används samt analysera TCprocessen för att identifiera utvecklingsmöjligheter. För att uppfylla detta syfte krävdes
en djup undersökning av fallföretaget, vilket resulterade i en fallstudie med kvalitativ
forskningsstrategi. Data samlades in genom ostrukturerade och semi-strukturerade
intervjuer, direkt observation samt dokumentation där intervjuer var den huvudsakliga
informationskällan. Dessa datainsamlingsmetoder kompletterade varandra och skapade
tillsammans en bättre verklighetsuppfattning. Ett kedjeurval för intervjupersoner var
nödvändigt för att syftet med studien skulle uppfyllas eftersom information krävdes från
personer med olika befattningar inom produktutveckling. Vidare togs det hänsyn till
forskningsetiska aspekter genom ett initialt presenterande möte med fallföretaget samt
signering av sekretessdokument. Även syftet diskuterades för att skapa nytta för båda
parter samt uppfylla informations- och samtyckeskraven.
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3. Referensram

F

ör att skapa en bättre förståelse till TC i produktutvecklingsprocessen
initieras referensramen med att sätta in begreppet i ett sammanhang och

redogörelse

för

produktutvecklingsprocessen.

Vidare

presenteras

verksamhetsstyrning, TC:s definition, dess processer och verktyg samt dynamiska
kapabiliteter. Kapitlet avrundas med en konceptuell modell.

3.1 Target Costing i ett sammanhang
Med den ökade globala konkurrensen står företag inför snabba marknadsförändringar
som tvingar dem att använda nya kreativa metoder för att bibehålla sin lönsamhet i
verksamheten (Zengin & Ada, 2010; Yazdifar & Askarany, 2012). Denna förändring
har lett till ett större utbud av produkter och i sin tur högre krav från kunder (Ibusuki &
Kaminski, 2007). I samband med den snabba utvecklingen av ny teknik och nya
produkter har produktlivscykeln förkortats och lämnar inget utrymme för misstag
(Ansari et al., 1997). Således är det avgörande för tillverkande företag att använda sig
av strategisk kostnadsstyrning (Cooper & Chew, 1996; Zengin & Ada, 2010). Detta
diskuteras av Modarress et al. (2005) som anser att traditionella kalkylsystem inte
lägger vikt på produktens funktion och kvalitet. Vidare anser Cooper & Slagmulder
(1997) att det är omöjligt att laborera med pris, funktion och kvalitet om endast
kostnaden övervägs vilket är vanligt i traditionella kalkylmetoder.
Cooper & Slagmulder (1997) har utvecklat ”The Survival Triplet” som innebär en
balans mellan de tre variablerna pris, funktion och kvalitet. Kvalitet anses vara
överensstämmelsen med produktspecifikationen medan funktionaliteten anger graden av
framgång i produktdesign för att möta kundernas specifikationskrav (Cooper & Chew,
1996). Vidare ses de tre variablerna som flerdimensionella vilket innebär att de
inkluderar ytterligare faktorer där till exempel priset inte endast omfattar kostnader utan
även erkännande och överklagande från kunder (Loosveld, 2003). En produkts
överlevnadszon i ”The Survival Triplet” identifieras genom att skapa maximi- och
miniminivåer av de tre variablerna, se figur 3.1 (Cooper & Slagmulder, 1997).
Miniminivåerna består av lägsta accepterade nivå av funktion och kvalitet för kunden
samt lägsta möjliga pris för företaget medan maximinivåerna består av högsta tillåtna
pris för kunden och högsta möjliga kvalitet och funktion som företaget kan
tillhandahålla. Företag kan oftast endast identifiera en ungefärlig position för varje
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variabels nivå (Cooper & Slagmulder, 1997). Loosveld (2003) betonar vikten av att
uppmärksamma samtliga variabler. Dock är det oftast en variabel som dominerar över
de andra två. Loosveld (2003) menar att kunder i vissa fall kräver ökad funktionalitet
och är villiga att betala för det vilket innebär att funktionaliteten dominerar. Vidare är
kompetensen inom produktutveckling kritisk vid kostnadsreducering i en prisdriven
marknad.
Pris
Maximalt pris
Minimalt pris

Maximal funktion

Maximal kvalitet

Maximal kvalitet

Minimal kvalitet

Minimaltetfunktion

Funktion

Kvalitet

Figur 3.1 – “The Survival Triplet” (Cooper, 1997).

Den

traditionella

bidragskalkylen

har

ersatts

av

filosofin

att

maximera

kundtillfredsställelse med funktion och kvalitet medan kostnaderna sänks. Det innebär
att det skapas behov av kostnadsstyrning i produktutvecklingsprocessen eftersom den
största delen av en produkts prestanda och kostnader fastställs i det steget av livscykeln
(Ibusuki & Kaminski, 2007). Förändringarna på marknaden har lett till utveckling av
nya metoder och verktyg för produktkalkylering och kostnadsstyrning dock är TC den
enda

som

anpassar

sig

efter

marknadsförutsättningar,

kundkrav

och

kostnadsinformation genom att integrera dessa i produktutvecklingsprocessen (Ax &
Ask, 1995; Cooper & Slagmulder, 2004; Zengin & Ada, 2010).

3.2 Verksamhetsstyrning
I

samband

med

att

ekonomistyrningen

inte

fungerade

optimalt

har

verksamhetsstyrningen fått ökad uppmärksamhet liksom nya styrmetoder såsom TC
(Lindvall, 2011). Malmi & Brown (2008) har utvecklat en sammanställande modell för
ekonomistyrningens alla delar som de benämner ”Control Package” och består av fem
kategorier: planering, cybernetisk styrning, belöning, administrativ styrning samt
kulturell styrning. Dessa representerar de strukturer, regler, metoder, värderingar och
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övriga åtgärder som används för att påverka styrningen och beteenden inom
organisationer. Kategorierna bör stödja varandra för optimal styrning (Malmi & Brown,
2008).
Kulturell styrning handlar om värderingar och sociala normer som organisationer
etablerar för att säkerställa önskvärt beteende. Vidare bidrar dessa till att organisationer
kan institutionalisera ett visst tankesätt hos sina anställda. Planering innebär
målsättningar och åtgärder som fastställs för organisationen, taktiskt och strategiskt.
Den taktiska åtgärdsplaneringen fokuserar på mål och handlingar inom ett år medan den
strategiska långsiktiga planeringen fokuserar på målbilden som ligger längre än ett år
framåt i tiden. Cybernetisk styrning ses som ett informationssystem för beslutsfattande
och består av budget, mätning och uppföljning av både finansiella och icke-finansiella
mätetal. På så sätt identifieras oönskade avvikelser som analyseras och härleds till
orsaken. Syftet är att organisationer på ett effektivt sätt ska kunna alternera beteenden
och processer. Belöningar innebär i sin enkelhet ett målsystem för att styra prestationer
mot önskvärt beteende. Slutligen handlar den administrativa styrningen om
organisationsdesign, ledningsstrukturer, policys och procedurer vilket är en form av
ansvarsfördelning.

Det

innebär

att

önskvärt

beteende

ska

framgå

utifrån

organisationsstrukturen, i vilken utsträckning anställda hålls ansvariga för sina
handlingar samt processen om hur specifika arbetsuppgifter bör utföras. (Malmi &
Brown, 2008)

3.3 Produktutvecklingsprocessen
Under produktutvecklingsprocessen fastställs produkters funktion, kvalitet och pris (Ax
et al., 2008). Således är det svårt att förändra dessa i senare faser av produktlivscykeln.
Vidare anses TC vara en bra metod för tidig kostnadshantering samt konkurrensfördel
eftersom den främjar ny produktutveckling (Ax et al., 2008; Filomena et al., 2009).
Ibusuki och Kaminski (2007) betonar vikten av att fastställa målkostnaden i början av
produktutvecklingen och att målkostnaden är lika avgörande som vetskapen om
produktens egenskaper.
Själva processen för produktutvecklingen beskrivs på olika sätt av olika författare.
Atkinson et al. (2012) beskriver den genom att dela in den i tre steg:
marknadsundersökning, produktdesign samt produktutveckling. Ansari et al. (1997)
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lägger till ett fjärde steg i denna process: distribution, service och disposition. Detta för
att skapa översikt av produktens totala livscykel, se figur 3.2. Enligt Ibusuki &
Kaminski (2007) består produktutvecklingsprocessen också av tre steg: koncept-,
produkt- och processutveckling där varje steg består av en mängd åtgärder. Cooper
(1990) anser att produktutveckling innebär den process en produkt genomgår från idé
till marknadsintroduktion. Vidare har författaren

utvecklat en modell med

kvalitetskontroller mellan alla faser som en produkt måste passera. Det är väldigt viktigt
att produktutvecklingsprocessen är snabb och har en kort produktlivscykel eftersom
hård konkurrens kräver snabb marknadsintroduktion (Afonso et al., 2008). Således sägs
produktutvecklingen vara kärnan för ett företags konkurrenskraft (Filomena et al.,
2009).
Under produktutvecklingen fastställs ungefär 85 procent av en produkts totala
livscykelkostnader (Atkinson et al., 2012; Cooper & Chew, 1996; Ewert & Ernst, 1999).
Detta påverkar de kostnader som uppstår senare i produktens livscykel och tillåter
kostnadsreducering

över

hela

livscykeln

genom

att

även

utveckla

rätt

tillverkningsmetoder (Atkinson et al., 2012; Cooper & Slagmulder, 1999). Vidare
uppstår merparten av kostnaderna när produktionen startar. Detta illustreras av figur 3.2
som jämför när kostnader fastställs och uppstår under produktens totala livscykel.

Kostnader

Fastställda kostnader

Uppkomna
kostnader

Produktkoncept

Design och
utveckling

Produktion

Distribution
Service
Disposition

Produktutvecklingsprocessen
Figur 3.2 – Produktlivscykeln (Ansari et al., 1997).

Enligt Ansari et al. (1997) används TC främst för nya produkter. Vidare påvisar
Filomena et al. (2009) att avdelningarna för produktutveckling och produktdesign
använder TC i störst grad. Detta styrks av Ansari et al. (1997) som påstår att TC
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initieras i det första steget av produktutvecklingen och fortsätter genom hela
produktlivscykeln genom involvering av hela värdekedjan. Således blir kostnaden en
input i produktutvecklingen istället för resultatet av produktutveckling (Cooper och
Slagmulder, 1999).

3.4 Dysfunktionella aspekter
Vid användning av TC påvisar flera studier även dysfunktionella aspekter. De
vanligaste områdena är: en överbetoning på kundorientering som kan leda till
marknadsförvirring och förlänga tiden till marknaden för nya produkter (Ansari et al.,
1997; Kato et al., 1995), utbrändhet bland anställda och leverantörer (Ansari et al.,
1997; Kato et al., 1995; Zengin & Ada, 2010) och ökade konflikter mellan avdelningar
(Ansari et al., 1997; Zengin & Ada, 2010 ). Det finns även situationer där teknik,
”time-to-market” och krävande kunder är viktigare än kostnaden för en produkts
framgång vilket innebär att TC blir mindre användbart (Davila & Wouters, 2004). Detta
behandlas även av Everaert et al. (2006) som analyserade och jämförde TC:s
karaktärsdrag i tre fall. De kunde tydligt se att det många gånger var viktigare att få ut
produkten på marknaden än att reducera till sista kronan. I ett av fallen var TC inte lika
framgångsrikt och de höll sig inte till att målkostnaden aldrig ska överskridas, som
japanska studier förespråkar (Cooper & Slagmulder, 1999), utan snarare att den inte
borde överskridas. Andra orsaker som Everaert et al. (2006) diskuterar är kulturkrocken
för företaget, från att vara ingenjörsdrivet till att präglas av kostnadsreducering, samt
produktutvecklingsprocessens lägre grad av standardisering. Vidare anser Kee (2010)
att en av bristerna i TC är dess underlåtenhet att införliva kapitalkostnad i
produktionsrelaterade beslut.

3.5 Tidigare studier av Target Costing
Förekomsten är ett av de mer forskade områdena kring TC där forskningen främst
fokuserat på tillverkande företag. Dekker & Smith (2003), Ax et al. (2008) samt
Yazdifar & Askarany (2012) är exempel på författare som undersökt förekomsten av TC
i bland annat Nederländerna, Sverige, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.
Studier från slutet på 1990-talet påvisade en låg spridning i västvärlden, i jämförelse
med Japan, dock påvisar senare svenska studier en relativt hög förekomst av TC i större
tillverkande företag (Ansari et al., 1997; Akhbari et al., 2012; Yazdifar & Askarany,
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2012). Trots att tillverkande företag framhävs i litteraturen gällande TC anser Ansari et
al. (1997) samt Yazdifar & Askarany (2012) att det finns möjlighet för att använda
metoden även i servicesektorn. Andra studier har undersökt faktorer som influerar
företag att implementera TC och eventuella samband med andra metoder (Akhbari et
al., 2012; Ax et al., 2008; Zengin & Ada, 2010). Vidare är det senaste som har studerats
angående TC-processen karaktärsdragen av Everaert et al. (2006). I tabellen 3.1 nedan
illustreras en sammanställning på mer kända och senare studier kring TC.
Författare

År

Land

Innehåll

Slutsats

Ansari et al.,

1997

USA

Utöka engelsk litteratur om
grunderna för TC & dess process.

Ökad förståelse för TC genom definitioner
och processer.

Cooper & Slagmulder

1997

Japan

TC-processen i Japan.

Dokumenterade trestegsprocessen

Dekker & Smidt

2003

Nederländerna

Förekomsten av TC.

Förekommer 59 % bland holländska
tillverkningsföretag.

Everaert et al.

2006

Nederländerna

Utforska TCs karaktärsdrag & testa
dem i tre europeiska företag.

Identifierade åtta karaktärsdrag som
bekräftades i företagen. Största skillnaden
låg i den gyllene regeln att förhålla sig till
målkostnaden.

Ibusuki & Kaminski

2007

Brasilien

Produktutvecklingsprocessen med
fokus på VE och TC.

Identifierat positiva nyckelfaktorer för ett
integrerat system a VE och TC.

Afonso et al.

2008

Portugal

Påverkan av "time to market" & TC
vid utveckling av nya produkter.

Det är en fördel att använda TC vid
utveckling av nya produkter.

Ax et al.

2008

Sverige

Förekomsten av TC & influerande
faktorer för implementering av TC.

Förekommer 25 % bland små till stora
företag & högkonkurrens är en influerande
faktor.

Zengin & Ada

2010

Turkiet

TC med relationen till VE & Quality
Function Deployment (QFD) vid
kostnadsreducering.

Signifikant kostnadsreducering uppnåddes
utan uppoffring av kvalitet & funktion.

Akhbari et al.

2012

Sverige

Förekomsten av TC/Dynamiska
kapabiliteters koppling till TC.

Det finns en koppling mellan dynamiska
kapabiliteter och resultaten från
implementeringen av TC.

Yazdifar & Askarany

2012

Australien,
Nya Zeeland
& UK

Förekomsten och graden för
användning av TC.

Förekommer 17,9 %, 18,3 % & 16,7 % i
både tjänste- och tillverkningsföretag.

Tabell 3.1 – Sammanställning av tidigare studier kring TC.

3.5.1

Definition av Target Costing

TC utgör grunden i japansk kostnadsstyrning och begreppet är ursprungligen en
översättning av det japanska ”Genka Kikaku” (Ax & Ask, 1995). Även andra namn
förekommer såsom ”Cost Planning”, ”Cost Projection Systems”, ”Basic Net Price”,
“Manufacturing Cost Production” och ”Pre-Calculation” (Dekker & Smidt, 2003; Kato,
1993). Dock är TC inte en strikt kalkyleringsmetod som namnet antyder utan betraktas
som en process där strategisk planering, produktutveckling, prissättning, kalkylering
samt styrning av produkter och tillverkningskostnader kombineras för att uppfylla
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kalkylobjektets vinstkrav (Ansari et al., 1997; Ax & Ask, 1995). Cooper & Slagmulder
(1999) och Clifton et al. (2004) definierar TC som en disciplinerad process som
strategiskt styr ett företags framtida vinster genom att fastställa den totala
livscykelkostnaden som ett företag måste tillverka gällande en specifik produkt med
specificerad funktion och kvalitet. Detta för att produkten ska vara lönsam vid det
förväntade marknadspriset.
Således utgörs TC av hörnstenarna ”Target Price”, marknadspris, och ”Target Profit”,
vinstkrav, där marknadspriset tas fram genom marknadsundersökningar och vinstkravet
från företagets strategiska vinstplanering för att bestämma produktens ”Target Cost”,
målkostnad (Ansari et al., 1997; Ax & Ask, 1995; Clifton et al., 2004; Cooper & Chew,
1996; Cooper & Slagmulder, 1999; Ibusuki & Kaminski, 2007; Robinson, 1999;
Yazdifar & Askarany, 2012).

Marknadspris – Vinstkrav =

Målkostnad

Ovanstående samband tar sin utgångspunkt på marknaden vilket därmed är den
väsentliga skillnaden från traditionella kalkylmetoder som adderar vinstmarginalen på
kostnaderna (Ansari et al., 1997; Carlsson-Wall, 2011).
3.5.2

Grundprinciper för Target Costing

Ansari et al. (1997) sammanställer sex viktiga principer som representerar tankesättet
för kostnadsstyrning inom TC och som tydligt skiljer sig från traditionella
kalkylmetoder. Dessa är prisstyrd kalkylering, kundfokus, designfokus, tvärfunktionella
team, livscykelorientering och involvering av värdekedjan (Ansari et al., 1997). Andra
författare nämner och styrker dessa principer på olika sätt (Atkinson et al., 2012; Ax &
Ask, 1995; Cooper & Chew, 1996; Ellram, 2000; Everaert et al., 2006; Swenson, 2003;
Zengin & Ada, 2010).
Prisstyrd kalkylering innebär att priset en kund är villig att betala avgör företagets
tillåtna kostnader. I traditionella kalkyler utgår företag istället från kostnader och önskad
vinstmarginal och fastställer priset därefter. Vidare är TC marknadsdriven och kundens
röst representeras kontinuerligt under hela processen vilket utgör den andra principen,
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kundfokus. Således är det av stor vikt att vara medveten om kundens krav gällande
kvalitet, kostnader och tid för att uppnå målkostnaden. (Ansari et al., 1997; Cooper &
Chew, 1996)
Med designfokus avses att designstadiet är nyckeln till kostnadsstyrningen eftersom
merparten av kostnaderna fastställs i detta stadie. På så sätt elimineras kostsamma och
tidskrävande förändringar längre fram i processen eftersom merparten av kostnaderna
uppstår i produktionen. I traditionella kalkylmetoder ligger fokus istället på skalfördelar,
avfallsminskning och avkastningsförbättringar för att styra kostnader. (Atkinson et al.,
2012; Ansari et al., 1997; Ax & Ask, 1995)
Principen för tvärfunktionella team innebär att TC betraktas som ett samarbete med
människor från exempelvis teknik-, design-, ekonomi- och marknadsavdelningar som
tillsammans arbetar för att utveckla rätt nivå på kvalitet, funktion och pris på produkter
(Ansari et al., 1997; Zengin & Ada, 2010). Dessa team inkluderar även utomstående
aktörer såsom leverantörer, kunder och återförsäljare (Ansari et al., 1997). Således är
teamet kollektivt ansvariga för att uppnå målkostnaden istället för en controller som
ansvarar för kostnadsreduceringsaktiviteter (Ansari et al, 1997; Cooper & Slagmulder,
1997; Ellram, 2000; Everaert et al., 2006).
TC är livscykelorienterad och beaktar alla kostnader för att äga en produkt över dess
livscykel såsom inköpspris samt operations-, underhåll- och reparations- och
dispositionskostnader. Inom TC strävar man efter att minimera livscykelkostnader för
både kunden och tillverkaren. (Ansari et al., 1997; Atkinson et al., 2012)
Den sista principen innebär att TC involverar värdekedjan som består av olika parter
såsom återförsäljare, distributörer och tjänsteleverantörer (Ansari et al., 1997; Swenson
et al., 2003). Vidare anser författarna att ett samarbete minskar ansträngningarna för
kostnadsreduceringar. Ansari et al. (1997) betonar även vikten av att involvera
leverantörer tidigt i produktutvecklingsprocessen eftersom det kan medföra värde till
produkten redan i konceptstadiet. Vidare anser författarna att detta även är avgörande
vid val av vad som ska tillverkas internt och vad som ska köpas in från leverantörer.
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3.6 Target Costing-processen
Processen för TC har endast dokumenterats av ett fåtal författare och beskrivs på flera
olika sätt av olika författare (Ax et al, 2008). Det är främst processerna av Ansari et al.
(1997) och Cooper & Slagmulder (1999) som beskrivs djupgående medan andra
författare såsom Ellram (2006), Everaert et al. (2006) samt Ibusuki & Kaminski (2007)
i senare studier fokuserat på TC-processens karaktärsdrag.
Ansari et al. (1997)

delar in TC-processen i två överlappande faser inom

produktutvecklingscykeln: ”Establishment Phase”, etableringsfas, och ”Attainment
Phase”,

uppnåendefas.

Etableringsfasen

förekommer

i

början

av

produktutvecklingsprocessen där produkten planeras och ett produktkoncept fastställs
och uppnåendefasen förekommer i stadiet för designutveckling och produktion.
Relationen mellan faserna i produktutvecklingsprocessen och hur dessa korresponderar
med varandra illustreras enligt Ansari et al. (1997) i figur 3.3. Även resterande
illustrationer av Ansari et al., (1997) kommer vara röda för att lättare följa processen.

Etablera målkostnader
Uppnå målkostnader

Produktstrategi och
vinstplaner

Produktkoncept och
genomförbarhet

Produktdesign och
utveckling

Produktion
och logistik

Produktutvecklingsprocessen
Figur 3.3 – Etableringsfasen och uppnåendefasen i produktutvecklingsprocessen (Ansari et al., 1997).

Vidare har Cooper & Slagmulder (1999) dokumenterat processen för TC som en trestegsmodell utifrån sju japanska företag med en mogen och effektiv TC-process. Det
första steget, ”Market–Driven Costing” handlar om att planera nya produkter med
specifika kostnadskrav. Det andra steget ”Product-Level Target Costing” handlar om
att designa produkten och uppfylla kostnadskraven. Det tredje steget ”Component-Level
Target Costing” handlar om att involvera leverantörerna och överföra vissa
kostnadskrav på dem. Det är vanligt att stegen och aktiviteterna däri repeteras flera
gånger innan ett resultat fastställs vilket innebär att processen är mer effektiv om vissa
av aktiviteter i de tre stegen utförs parallellt. Trestegsprocessen av Cooper &
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Slagmulder (1999) illustreras i figur 3.4 och kommer i fortsättningen illustreras med
grön färg. (Cooper & Slagmulder, 1999)
Press för kostnadsreducering

Konsumenters
krav

MarketDriven
Costing

ComponentLevel Target
Costing

ProductLevel Target
Costing
Leverantörers
kostnadsberäkningar

Ändring i
produktspecifikation

Figur 3.4 – Interaktionen mellan de tre stegen i trestegsprocessen (Cooper & Slagmulder, 1999).

3.6.1

TC-processens karaktärsdrag

Ax et al. (2008) diskuterar att den engelskspråkiga litteraturen inte lyckats skapa
konsensus för TC-processen. Således har författarna sammanställt ett flertal tidigare
studier av processen och dess karaktärsdrag. Ax et al. (2008) redogör för sju
fundamentala steg som kännetecknar TC-processen och presenteras i figur 3.5. De sex
första stegen ligger innanför produktutvecklingsprocessens ramar medan det sjunde
berör tillverkningsstadiet och kommer därmed inte beröras i lika hög grad. Alla stegen
berörs av Ansari et al. (1997) och Cooper & Slagmulder (1999) men de skiljer sig på
olika sätt. Nästkommande avsnitt redogör för de fyra första karaktärsdragen utifrån hur
Ansari et al. (1997) och Cooper & Slagmulder (1999) har dokumenterat dessa och
handlar om att komma fram till en målkostnad. Detta följs av djupare beskrivningar av
tillvägagångssätten för fastställande av marknadspris ”Target Price” och vinstkrav
”Target Profit”. Därefter behandlas tillvägagångssättet för att uppnå målkostnaden, det
vill säga steg fem och sex av Ax et al. (2008).
1. Identifiera
önskade
produkt- och
serviceattribut

2. Fastställa
marknadspris

3. Fastställa
vinstkrav

4. Fastställa
målkostnad

5. Bryta ned
målkostnaden

6. Minska
kostnadsgapet

7. Ständiga
förbättringar

Figur 3.5 – De sju fundamentala stegen i TC-processen (Ax et al., 2008).

3.6.2

Fastställa målkostnad

De fyra första fundamentala stegen i modellen av Ax et al (2008) utgör etableringsfasen
av Ansari et al. (1997) och steg ett, ”Market-Driven Costing” av Cooper & Slagmulder
(1999). Dessa steg handlar om att komma fram till en initial målkostnad genom att
förmedla konkurrenssituationen på marknaden till företagets produktutvecklare och
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leverantörer (Ansari et al., 1997; Cooper & Slagmulder (1999). Vägen dit beskrivs på
olika sätt av författarna. Ansari et al. (1997) bryter ned etableringsfasen i sju aktiviteter
och Cooper och Slagmulder (1999) bryter ned första steget i fem aktiviteter. De
gemensamma nyckelaktiviteterna är att identifiera produktkrav, fastställa marknadspris,
fastställa vinstkrav för att slutligen ta fram målkostnaden i enlighet med
sammanställningen av Ax et al. (2008). Dock har författarna olika utgångspunkter i
processerna som leder till fastställande av marknadspris, vinstkrav och målkostnad.
Ansari et al. (1997) har en starkare utgångspunkt i marknadsundersökningar och inleder
därmed etableringsfasen med marknadsundersökning som första aktivitet vilket innebär
att erhålla information om kunders okända krav och behov. Undersökningen används
även till att definiera den marknad eller produktnisch ett företag vill utnyttja. Den andra
är konkurrensanalys som ger information om konkurrenters produkter på marknaden,
hur kunder värderar dessa produkter och hur konkurrenter skulle reagera på en
produktlansering. Den tredje är att definiera och fastställa produkten och kundsegment
genom analys av marknaden och konkurrenter. Den fjärde är att förstå kundkraven
vilket innebär att ta fram information om en specifik produkt från kunder. Initiala
produktkoncept används för att identifiera vilka preliminära krav kunder har och
information tas fram kontinuerligt tills kundkraven anses vara uppfyllda. Det femte är
att definiera produktens funktioner vilket handlar om att sätta specifika krav på
produktens funktioner och prestandanivåer för varje funktion. Prestandanivåer omfattar
kvalitetsvariabler såsom tillförlitlighet, pålitlighet och frekvens samt enkel reparation.
Det sjätte och sjunde steget är att fastställa marknadspris och vinstkrav vilka kan
utföras på olika sätt och kommer därför behandlas djupare i följande avsnitt. (Ansari et
al., 1997)

Marknadsundersökning
Marknadspris
Definiera
produkt- och
kundsegment

Förstå
kundkraven

Definiera
produktfunktion

MÅLKOSTNAD
Vinstkrav

Konkurrensanalys

Figur 3.6 – Etableringsfasen i TC-processen (Ansari et al., 1997).
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I ”Market-Driven Costing” tar Cooper & Slagmulder (1999) sin utgångspunkt i
företagets lönsamhet samt konkurrenter där den första aktiviteten handlar om att
fastställa realistiska och långsiktiga sälj- och lönsamhetsmål för att försäkra att varje
produkt bidrar till företagets lönsamhet samt göra konkurrensanalys. Den andra
aktiviteten är att strukturera produktfamiljer för att maximera lönsamheten genom att
familjerna innehåller en mindre grupp produkter som riktar sig till specifika
kundsegment och därmed underlättar köpbesluten. Den tredje aktiviteten innebär att
sätta ett vinstkrav som bidrar till att uppfylla företagets långsiktiga lönsamhetsmål och
även leder till den tillåtna kostnaden, målkostnaden.
Marknadsvillkor

Marknadspris

Vinstkrav

Tillåten kostnad

Figur 3.7 – ”Market-Driven Costing” - Steg ett i trestegsprocessen (Cooper & Slagmulder, 1999).

Den sista aktiviteten i både etableringsfasen av Ansari et al. (1997) och det första steget
av Cooper & Slagmulder (1999) är fastställande av målkostnaden ”Target Cost” i
enlighet med det fjärde karaktärsdraget av Ax et al. (2008). Detta genom att först
fastställa marknadspris, ”Target Price”, och företagets vinstkrav ”Target Profit” för
respektive produkt ur ett värdeskapande perspektiv (Ansari et al., 1997; Cooper &
Slagmulder 1999). Tillvägagångssättet för att fastställa dessa beror på olika faktorer.
Target Price – fastställande av marknadspris
Marknadspriset avgörs av kund-, marknads- och vinstkrav dock finns det olika sätt att
fastställa det beroende på hur ny produkten eller nya versioner av befintliga produkter är
(Ansari et al., 1997; Cooper & Slagmulder, 1999). Vid framtagande av pris för nya
produkter är marknadsundersökningar en viktig faktor för att få ett realistiskt pris i
enlighet med kunden upplevda värde (Cooper & Slagmulder, 1999). Ansari et al. (1997)
menar att de fyra avgörande faktorerna, kundens efterfrågan och krav, kundens
betalningsvilja, konkurrensanalys samt mål för marknadsandelar väger olika mycket vid
beslut beroende på hur ”ny” produkten är för företaget eller marknaden. Kundkrav och
kunders betalningsvilja tas fram genom marknadsundersökningar. Det är vanligt att
denna process upprepas flera gånger för revideringar innan det slutgiltiga priset för
produkten fastställs. Att skapa en produkt som är ny för företaget och marknaden skapar
en stor utmaning på grund av brist av historisk information. Det blir svårt för företag att
veta hur mycket kunder är villiga att betala för de nya egenskaperna.
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Att prissätta befintliga produkter är naturligtvis lättare eftersom det finns en startpunkt
om nuvarande priser och i vilken utsträckning de används. Således gäller det att justera
det nuvarande priset för de tillsatta funktionerna och egenskaperna. Enligt Ansari et al.
(1997) förekommer tre prissättningsmetoder för detta i praktiken, ”Function Based
Adjustment”, ”Physical Attributes-based Adjustment” och ”Competitor Based
Adjustment”. Den förstnämnda, ”Function Based Adjustment” innebär att produkten
delas upp i funktioner eller egenskaper som tillförs eller tas bort där varje del
representerar ett värde. Ett exempel på detta är prissättningen av bilar på Toyota där
CD-växlare, trådlös telefon och liknande funktioner utgör en summa av värden som på
så sätt ger en utgångspunkt för prissättningsbeslut. Priset fungerar dock inte alltid som
en tillsats för enskilda funktioner. För tekniska produkter med korta produktlivscykler
minskar priset i samband med att tekniken utvecklas. Problematiken blir då att bibehålla
priset på samma nivå för nya modeller vilket sätter krav på företagen att utveckla
funktioner tidigare.
Den andra metoden ”Physical Attributes-Based Adjustment” innebär prissättning på en
produkts fysiska attribut såsom vikt, vridmomentsförhållanden, hästkrafter et cetera.
Den här prissättningsmetoden är lämpad till produkter där funktionaliteten förändras
långsamt och där de fysiska attributen uttrycker kundernas krav. Således används dessa
attribut för att prissätta produkten.
Den tredje metoden ”Competitor Based Adjustment” sätter priser baserade på
konkurrenters produkter eller attribut. Detta görs med hjälp av differentialvärden
baserade

på

en

konkurrentprodukters

funktion

och

attribut.

Den

här

prissättningsmetoden är endast lämpad för produkter där de mest framträdande
egenskaperna förklarar prisskillnader. Således passar det inte till komplexa produkter
där många dimensioner fångar prisskillnader såsom bilar et cetera.
Target Profit – fastställande av vinstkrav
Enligt Ansari et al. (1997) handlar fastställning av vinstkrav om att integrera
makroekonomiska med mikroekonomiska faktorer vilka är företagets vinstkrav,
produktmix samt vinstkrav för individuella produkter. Produktmixen planeras i
företagets fleråriga produkt- och vinstplan genom att fastställa rörelsemarginal (ROS).
Det leder därefter till ett vinstkrav för alla produkter i en produktfamilj. Detta vinstkrav
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jämförs sedan med produkters individuella vinstplaner som innehåller planerad vinst
genom prognostiserad säljvolym som beräknas genom förväntad marknadsandel och
priskonkurrens. Jämförelsen leder därefter till att vinstkravet för en produkt fastställs.
Det finns olika sätt att fördela företagets totala vinstkrav på enskilda produkter. Cooper
& Slagmulder (1999) betonar vikten av att beakta framtida prisförändringar genom att
beräkna vinstmarginalen för produkter över hela dess livscykel samt beakta företagets
mål för marknadsandelar och strategi. Vidare beskriver Cooper & Slagmulder (1999)
ännu en metod för att fastställa vinstkravet vilket är att utgå från föregående produkters
priser och därefter justera enligt nuvarande förutsättningar på marknaden. (Ansari et al.,
1997; Cooper & Slagmulder, 1999)
3.6.3

Uppnå målkostnaden

Det femte och sjätte av de fundamentala stegen som Ax et al. (2008) sammanställt
handlar om att uppnå målkostnaden genom att bryta ned målkostnaden och stänga
kostnadsgapet. Ansari et al. (1997) beskriver denna som uppnåendefasen och menar att
den fokuserar på interna processer och teknisk kostnadsplanering. Cooper & Slagmulder
(1999) hänvisar till sitt andra steg ”Product-Level Target Costing” för att uppnå
målkostnaden där produktutvecklarna fokuserar på att ta fram en produkt som
tillfredsställer kunderna vid målkostnaden. Det är däremot inte alltid möjligt att ta fram
en sådan produkt vilket leder till en process för att försöka uppnå målkostnaden.
Aktiviteter

för

att

uppnå

produktkonceptutvecklingen,

målkostnaden

genomförbarhetstester

uppstår
och

i

samband

med

designutvecklingsstadiet

(Ansari et al, 1997).
Båda TC-processerna bryter ned processen med att uppnå målkostnaden i tre aktiviteter
som initieras med att beräkna kostnadsgapet, det vill säga att jämföra målkostnaden med
den nuvarande kostnaden. Den nuvarande kostnaden innebär den kostnad en produkt bär
med befintliga förutsättningar. Enligt Ansari et al. (1997) behöver kostnadsgapet mellan
målkostnaden och den nuvarande kostnaden brytas ned genom produktlivscykeln och
värdekedjan. Nedbrytning genom livscykeln innebär att kostnader fördelas till olika
faser som produkten går igenom från forskning till avyttring. Vid nedbrytning genom
värdekedjan kategoriseras produktens kostnader om de har uppstått av företaget eller av
dess leverantörer, återförsäljare eller återvinnare. Cooper & Slagmulder (1999) hävdar
att kostnadsgapet måste elimineras för produkten genom att analysera den nuvarande
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kostnaden och identifiera möjliga kostnadsreduceringar. De delar av produkten som inte
har möjligheter för kostnadsreduceringar leder till strategiska överväganden som
företaget bör sträva efter att minimera. Det innebär att produktens roll värderas i
produktportföljen och hur viktig den är för affärsplanen eftersom det ibland är viktigare
för företag att lansera en ny produkt endast för att bibehålla exempelvis ett varumärke.
Vidare betonar Cooper & Slagmulder (1999) vikten av att sätta en realistisk målkostnad
för att inte skapa uppgivelse bland de anställda.
Den andra aktiviteten enligt Ansari et al. (1997) är att analysera hur produktens design
påverkar produktens totala kostnader från dess start till avyttring. Denna aktivitet är den
mest avgörande i uppnåendefasen eftersom produktdesignen anses påverka alla
kostnader nedströms såsom distribution, försäljning, lagerhållning och support. För att
kostnadsreducera i denna aktivitet krävs fyra huvudmoment som upprepas tills
produktdesignen övergår från ett initialt koncept till en design klar för att tillverkas:
produktdesign,

kostnads- och

värdeanalys,

VE

och

kostnadsberäkning.

När

kostnadsgapet är stängt och den nuvarande kostnaden är lika med målkostnaden
påbörjas tillverkning av produkten (Ansari et al., 1997). Uppnåendefasen av Ansari et
al. (1997) illustreras i figur 3.10.

Minska kostnadsgap
Initial kostnadsberäkning

Kostnadsreducering genom
design

Produktion

Utföra Value
Engineering

Faktisk
kostnad

0
Jämför med
målkostnad

Designa produkt/
process

Uppskatta
uppnående kostnad

Utföra
kostnadsanalys

Släppa design till
produktion

Genomföra
kontinuerliga
förbättringar

Figur 3.8 – Uppnåendefasen i TC-processen (Ansari et al., 1997).
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Cooper & Slagmulder (1999) framhäver disciplinering av TCprocessen i denna aktivitet genom att övervaka framtagandet av

Tillåten kostnad

produkten i enlighet med den fastställda målkostnaden. Bevakningen
försäkrar att målkostnaden uppnås och att ”den gyllene regeln”, att

Strategiska
överväganden

aldrig överstiga den, bryts. Det är viktigt att alla involverade vet
konsekvenserna av att inte uppfylla kostnaden såsom att projekten
läggs ned. Enligt Cooper & Slagmulder (1999) stängs kostnadsgapet

Product-level
target costing

i den tredje aktiviteten med hjälp av exempelvis VE och QFD.
Ansari et al. (1997) hänvisar i den tredje aktiviteten till produktionen
där ständiga förbättringar för produkter och processer utförs för att

Kostnadsreduceringsmål

reducera kostnader, eliminera slöseri, förbättra produktionsutbytet
samt andra effektivitetshöjande åtgärder. Enligt Ansari et al. (1997)

Nuvarande
kostnad

kan produktens verkliga kostnad jämföras med målkostnaden endast
efter att produktionen startat.
Vidare har Cooper & Slagmulder (1999) dokumenterar ytterligare ett
steg i TC-processen, ”Component-Level Target Costing”, vilket

Figur 3.9 – ”ProductDriven Costing” Steg två i
trestegsprocessen
(Cooper &
Slagmulder, 1999).

innebär precis som namnet antyder att bryta ned kostnadsmålen på produktens
komponenter. Detta berörs inte av ax et al. (2008) som ett karaktärsdrag dock berör
Ansari et al. (1997) det som ett verktyg, ”Component Cost Analysis”, för att analysera
komponenters kostnad, kostnadsrelationer samt hållbarhet. Enligt Cooper & Slagmulder
(1999) är syftet att bryta ned kostnadsmålen och överföra kostnadskraven på marknaden
till leverantörerna samt är en viktig del av TC-processen. Även detta steg innehåller tre
aktiviteter där det första är att bryta ned produkten i huvudkomponenter och viktiga
funktioner för att kunna delegera ansvaret för varje funktion eller komponent till
enskilda team. Det andra är att fastställa en målkostnad för varje huvudkomponent eller
funktion. Det tredje är att hantera leverantörer genom att begära offerter och välja de
leverantörer som erbjuder den mest passande lösningen och även belöna leverantörer för
att motivera kreativitet och innovation.
Målkostnad på
produktnivå

Målkostnad på
funktionsnivå

Målkostnad på
komopnent-nivå

Leverantörer

Figur 3.10 – ”Component-Driven Costing” - Steg tre i trestegsprocessen (Cooper & Slagmulder, 1999).
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Sammanfattningsvis kopplas de tre stegen i trestegsprocessen illustreras i figur 3.13 som
tillsammans disciplinerar produktutvecklingsprocessen till att endast lönsamma
produkter utvecklas. (Cooper & Slagmulder, 1999)
Market-Driven

Product-Level

Costing

Target Costing

Marknadsvillkor

Marknadspris

Vinstkrav

Tillåten
kostnad

Strategiska
överväganden

Component-Level
Target Costing

Målkostnad på
produktnivå

Målkostnad på
funktionsnivå

Målkostnad på
komponentnivå

Leverantörer

Kostnadsreduceringsmål

Nuvarande
kostnad

Figur 3.11 – Trestegsprocessen (Cooper & Slagmulder, 1999).

3.7 Verktyg och tekniker inom Target Costing
Inom TC finns en rad olika verktyg som kan användas för att uppnå målkostnaden.
Dock använder inte företag endast befintliga verktyg utan ibland förekommer det även
att de utvecklar egna för att stödja sina processer på bästa möjliga sätt (Loosveld, 2003).
Det innebär att det används olika verktyg i olika företag (Ansari et al., 1997). Enligt
författarna är det avgörande att företag väljer rätt verktyg för TC:s framgång. Ansari et
al. (1997) redogör för nio kärnverktyg inom TC som beskrivs i tabell 3.2.
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Verktyg

Definition

Value Engineering &
Value Analysis

VE och VA syftar till att analysera funktioner på produkter, processer och service för
att tillhandahålla samma funktioner till minsta möjliga totalkostnad. VE används
under produktutvecklingsprocessen och VA efter att produktionen har startat.

Quality Function
Deployment

Ett systematiskt sätt att tillhandahålla information för beslutstagande. QFD är ett sätt
att försäkra att produktdesign och kvalitet möter kundkrav.

Design for manufacturing
and assembly and design
to cost

DFMA innebär att reducera kostnad, öka kvalitet, och reducera tid till marknad
genom att förenkla tillverkningen eller monteringen av komponenter, eller att
eliminera dem.

Cost tables

Databaser som innehåller detaljerad information om produktkostnader såsom
kostnader för råmaterial, inköpta komponenter och processkostnader.

Feature to function
costing

Ett sätt att tillhandahålla information om specifika funktioners kostnader.

Component cost analysis

Bidrar till att identifiera kostsamma komponenter och relationen mellan produktens
komponenter vad gäller kostnader. Syftet är att göra avvägningar och fastställa om
kostnadsreducering för en komponent leder till kostnadsökning för en annan.

Process (operations)
costing
Multiyear product and
profit planning

Analys av kostnader inom tillverkningsprocesser. Syftet är att förstå
kostnadsdrivaren för varje steg i tillverkningsprocessen.
En integrering av intäkter, kostnader och investeringar för ett företags
produktportfolio över en period på tre till sju år för att skapa underlag för strategiska
beslut.
Väletablerat verktyg som innebär att man jämför sig med konkurrenter som är "bäst i
sin klass". Inom TC handlar det om att ta fram konkurrenters erbjudanden angående
pris, vinstmarginal och kostnader.

Benchmarking

Tabell 3.2 – Sammanställning av nio kärnverktyg inom TC (Ansari et al., 1997).

Vidare är VE kärnverktyget för att nå målkostnaden samt QFD för att tillhandahålla
information

om

marknaden

(Ansari

et

al.,

1997).

Dessa

ligger

inom

produktutvecklingsprocessen och avspeglar kärnan inom TC, det vill säga att utgå från
marknaden och bevara en produkts funktion och kvalitet till samma eller lägre kostnad
(Ansari et al., 1997). Således beskrivs dessa djupare nedan.
3.7.1

QFD - Quality Function Deployment

QFD används i syfte att uppfylla kundkrav i produktdesign och kvalitet där det
systematiskt tas fram viktig information om ett företags mål (Ansari et al., 1997; Ellram,
2006; Zengin & Ada, 2010). QFD definieras som ett verktyg där kundens röst vägs in i
produktutvecklingsprocessen genom att överföra kundkrav till tekniska produktattribut
för att på så sätt göra avvägningar mellan olika krav och öka kundernas upplevda värde
(Akao, & Mazur, 2003; Ibusuki & Kaminski, 2007; Olhager, 2013; Zengin & Ada,
2010). Vidare ser QFD till att produktutvecklingsprocessen hela tiden är kopplad till
kunders krav vilket bidrar till att företaget eliminerar icke-värdeadderande aktiviteter
(Olhager, 2013). Information om kunders krav och prioriteringar angående kostnad,
kvalitet och funktion kan samlas in genom olika former av kundundersökningar såsom
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enkäter, personliga intervjuer, fokusgrupper samt

låta kunder jämföra med

konkurrenters produkter et cetera (Akao & Mazur, 2003; Olhager, 2013; Zengin & Ada,
2010).
Med hjälp av en QFD-matris blir det möjligt att skapa en överblick för hur variablerna
konkurrenters erbjudande, kundkrav och design är relaterade till olika kundönskemål
(Ansari et al., 1997; Olhager, 2013). QFD-matrisen summerar information från
prioriterade kundkrav och funktioner vilket ställs mot kundens värdering av
konkurrenters produkt.
3.7.2

VE – Value Engineering

Det primära syftet med VE är att höja värdet på ett företags produkter (Loosveld, 2003).
Cooper & Slagmulder (1997) definierar VE som en systematisk, interdisciplinär
undersökning av faktorer som påverkar en produkts kostnad i syfte att ta fram verktyg
för att uppnå den nivå för kvalitet och tillförlitlighet vid målkostnaden. Definitionen av
Ansari et al. (1997) är att analysera funktioner hos produkter, processer och service och
uppnå dessa för den lägsta totala möjliga kostnaden utan att reducera prestanda,
reliabilitet, underhållbarhet, kvalitet, säkerhet, återvinningsbarhet samt användbarhet.
VE är inbäddad i TC-processen i syfte att reducera kostnader i produktens designstadie
och produktutvecklingsprocess (Zengin & Ada, 2010) och är av stor vikt eftersom
majoriteten av de totala kostnaderna uppkommer i detta stadie (Dekker & Smidt, 2003).
Vidare anses VE och TC fungera som kompletterande processer eftersom den
förstnämnda identifierar möjligheter för kostnadsreduceringar medan den andra anger
vilka mål som ska uppnås för att försäkra långsiktiga lönsamhets- och vinstplaner för
företaget (Ibusuki & Kaminski, 2007).
Inom VE används funktionsanalyser för att identifiera funktioner som klassificeras efter
värde och kostnad för att tillverka dem (Ansari et al., 1997). Värdet av en produkt ses
som förhållandet mellan funktion och kostnad (Ansari et al., 1997). Således kan värdet
ökas genom att förbättra funktionen eller minska kostnaderna. Förmågan att reducera
kostnader påverkas ofta av företagets kreativitet och tidigare erfarenheter (Ansari et al.,
1997; Loosveld, 2003). Dock är det viktigt med detaljerad kostnadsinformation
eftersom förändringar i design måste, utöver funktions- och kvalitetskraven, även
resultera i kostnadsbesparingar (Loosveld, 2003).
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VE kan delas in i tre steg där det första innebär att identifiera och välja vilka
komponenter som behöver kostnadsreducering. Detta beslut baseras på ett värdeindex
som räknas fram för varje komponent genom att dividera den procentuella graden av
betydelse för kunden med komponenternas kostnadsandel av produktens totala kostnad.
𝐺𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑣 𝑏𝑒𝑡𝑦𝑑𝑒𝑙𝑠𝑒 (%)
𝐾𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 (% 𝑎𝑣 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)

= Värdeindex

Ett värdeindex som ligger under ett (<1) är det som bör prioriteras för VE medan det
som ligger över ett (>1) utgör en möjlighet att förbättra produkten. Om värdet däremot
ligger mycket nära ett anses komponentens egenskaper vara goda och kräver inget
ytterligare arbete. (Ansari et al., 1997)
Det andra steget innebär att utveckla idéer för kostnadsreducering genom kreativitet och
brainstorming. Syftet är att fråga sig vad som kan reduceras, elimineras, kombineras,
ersättas med substitut, omordnas eller förbättras genom att tillhandahålla samma
funktionalitet med lägre kostnad. Det är viktigt att inte utveckla sina produkter mer än
vad kunden kräver. (Ansari et al., 1997)
Det tredje steget består av att testa och implementera lovande idéer vilket kräver ett
fastställande om idéerna som togs fram i det andra steget är tekniskt genomförbara och
accepterade av kunden. De idéer som klarar testet utvecklas vidare och införlivas i en
databas för att göra dessa idéer tillgängliga till framtida insatser. (Ansari et al., 1997)

3.8 Dynamiska kapabiliteter
Dynamiska kapabiliteter innebär ett företags förmåga att integrera, skapa och
konfigurera om interna och externa kompetenser för att anpassa sig till snabba
omvärldsförändringar (Teece et al., 1997). Enligt Collier & Knight (2009) kan
dynamiska kapabiliteter generellt tillhandahålla en lins för hur en organisation kan
utnyttja sina resurser genom ekonomistyrmetoder för att utveckla nya rutiner.
Organisationer kan ses ur ett marknads- eller resursperspektiv där marknadsperspektivet
handlar om att utveckla produkter som möter kunders förväntningar och
resursperspektivet ser organisationen som en samling resurser (Porter, 1980). Enligt
Wang & Ahmed (2007) ligger resurser och kapabiliteter till grund för organisationers
konkurrensfördelar. Intresset för denna argumentation har ökat i samband med den
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ökade konkurrensen på marknaden och ett antal författare har studerat dynamiska
kapabiliteter vilket är en del av resursperspektivet (Teece, et al., 1997; Verona &
Ravasi, 2003).
Resurser

och

kapacitet

skapas,

integreras,

rekombineras

och

sprids

i

produktutvecklingsprocessen (Prieto et al., 2009; Verona & Ravasi, 2003). Prieto et al.
(2009) hävdar att kompetensen för produktutveckling formas av företagets dynamiska
kapabiliteter och att ett sammanhang som kännetecknas av en kombination av
självständighet, prestationsstyrning, stöd och förtroende underlättar dynamiska
kapabiliteter för kontinuerlig produktutveckling på ett bättre sätt. Vidare anses
kunskapsprocessen vara grunden för att skapa kapabiliteter (Verona & Ravasi, 2003;
Wang & Ahmed, 2007). Inom produktutveckling fokuserar forskningen kring processer
för

problemlösning angående

konceptutveckling, produkt- och processteknik,

pilotproduktion och marknadsintroduktion. TC är en passande kalkylmetod för att lösa
sådana problem och kan även ses som en egen dynamisk kapabilitet för
resursanvändning inom företaget (Collier & Knight, 2009; Prieto et al., 2009).
Dynamiska kapabiliteter kan delas in i tre delar inom produktutvecklingen:
kunskapsgenerering, kunskapsintegrering och kunskapsomkonfigurering (Prieto et al.,
2009). Kunskapsgenerering handlar om att utveckla särskilda aktiviteter för att
identifiera problem och problemlösning samt kunskap för att utveckla och lansera nya
produkter. Kunskapsintegrering innebär att kombinera kunskap och färdigheter hos
personer från olika avdelningar för att designa och utveckla en specifik produkt där
kunskap avslöjas och delas som en del av produktutvecklingsprocessen. Den tredje,
kunskapsomkonfigurering, handlar om förmågan att känna behovet av omorganisation
och kombinera om kunskap eller mönster som är inbäddade i produkter och aktiviteter
genom att etablera flexibla relationer och team.
Flera studier påvisar positiva effekter av TC i produktutvecklingsprocessen (Afonso et
al., 2008; Everaert et al., 2006). En av de viktigaste framgångsfaktorerna för
genomförandet av TC är ledarskap (Ansari et al., 1997; Robinson, 1999). Eftersom TC
utförs genom tvärfunktionella team finns det flera viktiga framgångsfaktorer som Ansari
et al. (1997) tar upp inom kategorierna beteende, kultur, teknik och politik. Inom dessa
kategorier ingår exempelvis kommunikation, motivation, öppenhet och förtroende bland
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anställda som bidrar till samverkan. Enligt Collier och Knight (2009) kan TC ge
användbar information för beslut som förbättrar kapaciteten och resursbasen i
organisationen, särskilt i vissa situationer. Författarna menar att chefer har en avgörande
roll för att komma åt extern kunskap om resurser och överföra den till nya interna
rutiner för att utveckla nya och hållbara dynamiska kapaciteter. I en senare studie av
Akhbari et al. (2012) har TC studerats i relation till dynamiska kapabiliteter bland stora
svenska börsnoterade bolag. I studien fann författarna ett delvis positivt samband mellan
dynamiska kapabiliteter och prestationsresultat genom användning av TC.
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3.9 Konceptuell modell av referensramen

Avdelning
Produktutvecklingsfas

Strategiskt
beslutsorgan

Produktutveckling

Marknad

Inköp/Leverantörer

Handling

TVÄRFUNKTIONALITET

- Utföra marknadsundersökningar och ta fram
överlevnadszonen i
Survival Triplet.

Fastställa produktstrategi & vinstplanering

Produktkoncept

Definiera produktkoncept

- Fastställa produktens
funktioner och design.
- Utifrån marknadspris och
vinstkrav.

Fastställa målkostnad

- Ta fram produkt enligt
koncept och beräkna
kostnadsgap mellan
målkostnad och
nuvarande kostnad.

Utveckla produkt

- Bryta ned produkten i
komponenter genom att
analysera interna
processer och planera
kostnader tekniskt för att
identifiera möjliga
kostnadsreduceringar.

Eliminera kostnadsgap

Produktutveckling

- Ta fram relevant
information om funktioner
gentemot kundvärde för
att fastställa uppskattad
kostnad. Samt involvera
leverantörer.

Utöva Value Engineering

Välja VE-förslag

Processutveckling

Utveckla

- Utvärdera VE-förslag
utifrån QFD och
genomförbarhetstester

processer

- Förbereda produktionen
- Påbörja produktionen
Implementera förändringsförslag

Figur 3.12 – Konceptuell modell av referensramen.

Med utgångspunkt i referensramen för produktutvecklingsprocessen och de olika
författarnas

TC-process

utvecklades

en

konceptuell

modell.

Således

består

produktutvecklingsprocessen i den konceptuella modellen av tre faser: produktkoncept,
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produktutveckling och processutveckling. TC ligger därmed inbäddad i dessa faser
genom olika aktiviteter där olika avdelningar inom ett företag har sina roller med
tvärfunktionalitet på alla nivåer. Varje produktutvecklingsfas har tre huvudaktiviteter.
Produktkoncept fokuserar på att ta fram kunders behov och den egna kapaciteten för att
fastställa koncept och målkostnad. Produktutveckling handlar om att konstruera
produkten och beräkna kostnadsgapet och således ta fram möjliga kostnadsreduceringar
med hjälp av VE. I den sista fasen, processutveckling, utvärderas förbättringsförslagen
med hjälp av verktyget QFD och testa genomförbarhet. Det innebär att kontrollera om
befintliga

processer

stödjer

förslagen

eller

om

de

måste

utvecklas

för

kostnadsreducering. Slutligen förbereds produktionen. Alla dessa aktiviteter sker
tvärfunktionellt.
Med utgångspunkt i referensramen och den konceptuella modellen kan fem viktiga
huvudområden identifieras: interaktionen mellan produktutvecklingsprocessen och TC,
flödet av aktiviteterna för TC inom produktutvecklingsprocessen, involvering av
värdekedjan, tvärfunktionalitet samt verktyg. Dessa kommer senare ligga till grund för
analysen.
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4. Empiri

D

etta kapitel summerar den insamlade empirin från fallföretaget. Kapitlet
initieras med en presentation av Volvo CE och intervjun med

kontaktpersonen som introducerade TC i produktutvecklingsprocessen på Volvo
CE i Braås. Vidare presenteras respektive respondent och deras syn på företagets
produktutvecklingsprocess och dess aktiviteter. Kapitlet rundas av med en
omarbetad version av den konceptuella modellen med Volvo CE som grund.

4.1 Volvo Construction Equipment
Volvo CE ingår i Volvokoncernen som består av

 Nettoomsättning: 53 Mdkr

anläggningsmaskiner, lastbilar, bussar samt båt- och

 Antal anställda: Cirka 14600

industrimotorer. Volvo CE är en av världens ledande
tillverkare

av

anläggningsmaskiner

hjullastare,

grävmaskiner,

ramstyrda

såsom
dumprar,

maskiner för väganläggning samt kompaktmaskiner.
Huvudkontoret ligger i Bryssel, Belgien, och

(1000 i Braås)
 Produkttyp: Anläggningsmaskiner
 Dumper Marknadsandel: 34 %
 Huvudkontor: Bryssel

 Tillverkning: Europa, Asien samt
Nord- och Latinamerika

tillverkning sker i Europa, Asien samt Nord- och
Latinamerika.

I

Braås

tillverkas

ramstyrda

dumprar

och

alla

dess

delar.

Produktutvecklingen för morgondagens dumpermodeller ligger på Volvo CE i Braås.
Detta kompletteras med funktioner för eftermarknadssupport, IT, personal, ekonomi,
inköp samt kommunikation och global marknadsföring. Volvo CE har utvecklat den
ramstyrda dumpern för transportering av stora materialvolymer i svårframkomlig
terräng. Den bidrar till en bättre framkomlighet som tillsammans med den höga
lastförmågan ger lägre fraktkostnader. Dumpern minskar även behovet av att bygga
dyra och tillfälliga anslutningsvägar. Vidare är dumprarna stora maskiner som kräver
leverans styckvis. (Programägaren)
Volvo CE i Braås har sedan start varit
världsledande med sina produkter. År 1955
utvecklade Bröderna Lihnell AB, BolinderMunktell AB och Volvo AB världens första
ramstyrda dumper och den första serietillverkade
dumpern presenterades år 1966, DR 631.

Figur 4.1 – Världens första serietillverkade
dumpern år 1966
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Marknaden för dumprar har sedan dess växt och mognat vilket innebär att produkterna
blivit mer och mer lika. Idag konkurrerar Volvo CE i en global marknad med hård
konkurrens. Vidare har hela Volvokoncernen genom åren utvecklat en företagskultur
som benämns ”The Volvo Way”. Uttrycket är en viktig bärare av företagskulturen och
bygger på övertygelsen att varje medarbetare har förmågan och viljan att förbättra
företagets verksamhet. Ytterligare står det för de tre kärnvärdena kvalitet, säkerhet och
miljöomsorg som ger uttryck för företagens åtaganden och ligger till grund för
varumärket. (Företagsbroschyr)
4.1.1 Organisationsstruktur
Sedan

några

år

tillbaka

omorganiserade

Volvokoncernen

alla

bolagen

till

decentraliserad organisationsstruktur. ”Executive Board” styr hela koncernen med Olof
Persson som VD och koncernchef. Koncernen är indelad i Volvo Trucks, Volvo
Construction Equipment, Volvo Buses, Volvo Penta och Volvo Financial services.
Volvo CE leds av CEO Martin Weissburg och är organiserad i tre huvudprocesser
Produktutveckling,

Produktion

och

Marknad,

med

tillhörande

centrala

supportfunktioner. Den här studien berör främst produktutveckling och det är den delen
av organisationen som huvudsakligen beskrivs nedan. Produktutveckling benämns
”Technology” inom Volvo CE och är indelad i, ”Product Platforms” (produkter),
”Technology Platforms” (komponenter), ”Advanced Engineering” (förutveckling),
”Project

Office”

(projektkontor/projektledarorganisation),

”Product

Planning”

(produktplanering), ”Product Support” (Produktvård) samt tillhörande centrala
supportfunktioner.
”Product Platforms” består av ”Excavator Platform”, ”Hauler Platform”, ”Loader
Platform”, ”Paver Platform”, ”Compaction Platform”, ”Grader/Milling Platform”,
”Utility Platforms”. För dumperprodukten svarar Hauler Platforms som leds av Mats
Karlsson, ”Director Hauler Platform”.
Inom Volvo CE i Braås är det ”Hauler Product Platform Council”, som är det
beslutande organet. Denna styrgrupp leds utav Mats Karlsson som är ordförande.
Styrgruppen, ”Product Platform Council” (PPC), har en tvärfunktionell sammansättning
och ansvarar för produkten, dumpern, och säkerställer att den verksamheten går åt rätt
riktning. Styrgruppen består av cirka tio personer som tillsammans representerar alla
delar i verksamheten såsom ”Technology” (”Research & Development”), produktion,
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”Global Marketing”, eftermarknad och inköp. På så sätt kan beslut tas tvärfunktionellt
så alla avdelningar har möjlighet att påverka och tycka till. De träffas formellt
månadsvis för att diskutera och ta operativa beslut samt två gånger per år för strategiska
frågor. Utöver det ser de till att de håller kontakten mellan mötena. För närvarande
ligger största fokus på produktkostnader där styrgruppen försöker identifiera var Volvo
ligger och var de bör ligga och därmed hitta vägen dit. Vidare analyserar styrgruppen
trender, hur det har varit och hur Volvo utvecklas. All information bryts ned
tvärfunktionellt genom att varje medlem i styrgruppen har sin egen ledningsgrupp eller
team.
Hauler Platform
Produktdirektör

Business Planning &
Product Targets
Affärschef

Product Improvement
Förbättringschef

Medium Platforms
Produktchef

Heavy Platforms
Produktchef

Large Platforms
Produktchef

Figur 4.2 – Organisationsstruktur för Hauler Platform Volvo CE i Braås

4.2 Behovet av strategisk kostnadsstyrning i produktutvecklingsprocessen
Denna intervju utfördes med kontaktpersonen, Anders Johansson, som är ansvarig för
”Business

Planning

&

Product

Targets”

samt

den

som

initierade

kostnadsreduceringsprogrammet. Han kommer därmed benämnas programägare.
Denna intervju har inte utförts efter frågeguiden utan utgörs av två samtal som berörde
deras sätt att arbeta med TC i helhet. Programägaren berättar att resan med TC började
med att Volvo CE fick en utmaning av koncernchefen att förbättra lönsamheten på
produkterna år 2011. Utifrån det fastställdes mål för bruttomarginal och slutligen av
naturliga skäl kom även kostnadsreduceringsinitiativen.
4.2.1 Konkurrensstrategi
Volvo CE i Braås konkurrerar med att ha den bästa produkten på marknaden vilket
innebar att företaget inte får försumma kvalitet och funktion vid kostnadsreducering.
Deras största konkurrenter är den amerikanska tillverkare Caterpillar samt den japanska
Komatsu. Programägaren redogör tydligt för skillnaderna mellan Volvo CE:s och
konkurrenternas affärsstrategier. Komatsu är väldigt duktiga när det gäller produktion
och använder sig av ”Lean”-filosofin. Detta gör dem starka eftersom de kan anpassa sin
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produktion till volymväxlingar. Programägaren betonar att Komatsu möjligtvis inte har
marknadens bästa produkt men de är alltid lönsamma och kan ”leka” med priset.
Amerikanska Caterpillar är ett väldigt stort företag med fördelaktiga finansiella
lösningar. Deras starkaste sida är den globala täckningen och eftermarknadssupport till
sina kunder. Inom dumprar är eftermarknaden väldigt stor, renovering av en
dumpermaskin kostar till exempel halva nypriset. Dumpern är en speciell produkt med
begränsade användningsområden vilket innebär att säljvolymen är låg och tillverkas
främst efter order. Dumpervolymerna ligger på ungefär 2000-3000 produkter om året i
jämförelse med exempelvis bilindustrin som ligger på 200 000 – 500 000 produkter om
året. Det innebär skillnader i strategier för pris och kostnader. Vidare betonar
programägaren vikten av att fokusera på sin egen konkurrensstrategi.
Vi kommer ha mycket svårt att kunna slå våra konkurrenter i vad de är bäst på,
utan vi måste fokusera på att ha den bästa produkten på marknaden.
Under de senaste sex till sju åren har Volvo CE fått anpassa sig till nya lagar såsom
avgasregler. Programägaren förklarar att de nya lagkraven för avgasemissioner har lett
till ökad produktkomplexitet och ökad produktkostnad. Således har fokus för
produktutvecklingsprocessen varit att möta de nya lagkraven på utsatt tidpunkt för att ha
säljbara produkter på marknaden. I takt med att marknaden mognat och konkurrenter
närmar sig i prestanda har trycket på Volvos prispositionering och produktledarskap
markant ökat. Som det ser ut idag blir priset mer och mer en konkurrensfråga vilket
innebär att de måste jobba mer med strategisk prissättning och samtidigt utveckla en
bättre produkt på marknaden i enlighet med strategin. Detta för att kunna befästa sin
position på marknaden samt öka tillväxten. Således måste fokus ligga på att minska
kostnaderna redan i produktutvecklingsprocessen för att tidigt fastställa målkostnaden
samt styra projekten och de tekniska lösningar som identifieras.
4.2.2 Första initiativet till TC
Vid första försöket till att implementera TC år 2011 hyrde Volvo CE in konsulter som
utförde

analyser

på

produkterna

och

därefter

en

”workshop”-serie.

Enligt

programägaren kom inte programmet hela vägen fram. En del större idéer
implementerades i dåvarande emissionsprojekt, men en bestående organisation och
programstruktur kunde inte vidmakthållas, varför den bestående effekten blev
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begränsad. När konsulterna avslutade sitt arbete hade Volvo CE inte lyckats förändra
sitt befintliga tankesätt och rutiner tillräckligt för att sköta resten av arbetet själva. Det
fanns flera olika orsaker till den begränsade framgången.
Vid ett senare tillfälle ökade behovet av att kostnadsreducera på grund av att marknaden
krympte och produktionsvolymerna minskade. Således initierades ett nytt försök att
arbeta med målkostnad och kostnadsreducering. Denna gång användes de lärdomar de
tog med sig från första initiativet. De huvudsakliga lärdomarna handlade om struktur
vilket innebar att de satte upp mottagarprojekt med tydligt ansvar och leverans för
respektive delprojektledare samt skapande av styrgrupper och idédatabaser. Även denna
gång tog de hjälp av konsulter. Den här gången integrerades konsulternas arbete i större
utsträckning med produktion och utveckling vilket skapade bättre samordning än första
gången. Samt att det från början fanns definierade mottagarprojekt med tydligt
projektledaransvar. Konsulternas befann sig på Volvo CE under 15 veckors tid. Under
denna period matchades de egna resurserna, genom att delprojektledare arbetade
parallellt och att ägaransvar för databasen tidigt gavs till en specifik person på Volvo,
Pamela Schander. I takt med detta blev överlämnandet mycket bättre.
Arbetet inleddes under hösten år 2013 som ett kostnadsreduceringsprogram. Under
”workshop”-en skedde brainstorming där en mängd idéer för kostnadsreducering togs
fram. Vidare sorterades och utvärderades dessa under valideringsprocessen och delades
upp beroende på karaktär, det vill säga komplexitet, risk och ledtid. Således består
programmet av flera projekt i olika storlekar och syfte i enlighet med figur 4.3.
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Styrgrupp
Mats Karlsson m.fl.
Definierar och godkänner mål och strategier,
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Figur 4.3 – Strukturen för kostnadsreduceringsprogrammet.

4.3 Produktutvecklingsprocessen på Volvo CE
Volvo CE uttrycker sin produktutvecklingsprocess som ”The Global Development
Process”, GDP, som definierar en sådan struktur och är grunden för produktutveckling
på Volvo CE. GDP är indelad i sex faser, förstudie, koncept, detaljerad utveckling,
slutlig utveckling, industrialisering och uppföljning, där respektive fas är avsedd att
indikera en viss inriktning på projektarbetet.
Varje fas avslutas med en form av ”gate”. Vissa faser inkluderar även ”gates” inom
fasen. I dessa ”gates” försäkrar projektledningen att kriterierna för den aktuella fasen är
uppfyllda, förbereder inför nästa ”gate” samt uppdaterar projektets prognos av
slutleverans och risker. Innan den första fasen, förstudie, arbetar de med
affärsmöjligheter samt en genomförbarhetsstudie. Dessa ingår i produktplaneringen i
syfte att förbättra produkt, kvalitet, ledtider för produktutveckling samt minska
affärsrisker. Det gäller att förbereda utvecklingsprojekten väl för att undvika sena
ändringar i specifikationer, ritningar, produkter etc. I förstudien värderas alla koncept
och de som är mest lovande väljs ut och förbereds till nästa fas och de övriga förkastas
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eller arbetas om. Konceptfasen är indelad i två delar med en ”gate” emellan. För att
koncepten ska passera gaten måste konceptet definieras och frysas, vad som ska
utvecklas, hur och när utvecklingen ska ske samt innehålla en kvalitets- och riskanalys.
Efter gaten tas beslut angående leverantörer och tillverkning där enskilda aktiviteter
planeras och tidsplanen uppdateras. I detaljerad utveckling realiseras konceptet och
försäkras att designen för enskilda komponenter uppfyller ställda krav. Vidare sluts
avtal med kritiska leverantörer. I den slutliga utvecklingen verifieras och valideras
konceptet för att senare kunna verkställas i produktionen. I båda utvecklingsfaserna är
det oerhört viktigt att aktiviteterna utförs av tvärfunktionella team. Industrialiseringen är
den sista fasen innan tillverkning där komponenter och produktkvalitet godkänns. Den
behandlar även kommersialisering vilket innebär att tillverkningsprocessen är redo och
att marknadsavdelningen förberett produktlansering och eftermarknad. Den sista fasen
består av uppföljning och orsaksanalyser i enlighet med ”QDCF” som beskrivs nedan. I
figur 4.1 illustreras en sammanställning av produktutvecklingsprocessens faser.

Beslut för
utveckling

Marknadsbehov

Företagets mål

Konkurrenter

BO*

Genomförbarhet

FörKoncept
studie

Detaljerad
utveckling

Slutlig
utveckling

Industrialisering

Uppföljning

Lagkrav
Tekniska
möjligheter

Annat
projekt
Förkasta
förslag

Återvinning

*Business Opportunity

Figur 4.3 – Produktutvecklingsprocessen (GDP) på Volvo CE

Volvo använder två viktiga begrepp i sin produktutvecklingsprocess när viktiga beslut
angående produkten görs, validering samt verifiering. Validering säkerställer att
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produkten uppfyller kundens behov i dennes faktiska situation, inklusive subjektiva
aspekter. Verifiering garanterar att produkt, delsystem, funktion eller del uppfyller
kraven i specifikationen. För att lättare skilja dessa begrepp innebär validering att
”bygga rätt produkt” medan verifiering att ”bygga produkten rätt”.
I produktutvecklingsprocessen på Volvo CE finns det fyra hörnstenar som kännetecknar
tankesättet med GDP:





“QDCF “– ”quality, delivery, cost, feature”
Tvärfunktionalitet
”PPP” – ”prove”, ”plan”, ”predict”
Riskhantering

QDCF ligger till grund för målen i varje projekt. ”Quality” står för produkt- och
projektkvalitet, ”delivery” indikerar leveransprecision och mäts genom förmågan att
möta förutbestämd start av serieproduktion,”cost” behandlar både projekt- och
produktkostnader och mäts av huruvida målkostnaderna uppfyllts vid start av
serieproduktion och ”feature” står för huruvida kundkrav relaterade till funktioner har
förbättrats för att öka kundvärde.
Tvärfunktionalitet står för att en framgångsrik
utveckling av en produkt behöver människor med en

Produktplanering
Ingenjörskap

Eftermarknad

variation av kompetens och erfarenhet. Vidare är det
viktigt

att

alla

inblandade

samarbetar

och

Juridisk
enhet

GDP

Produktion

kommunicerar. Alla nivåer på Volvo CE från högsta
ledningen till operativ nivå är tvärfunktionella för att
stödja detta.
”PPP” används vid projektutvärdering för att vid

Inköp

Marknad

Ekonomi

Figur 4.4 – Tvärfunktionalitet

varje ”gate” i produktutvecklingsprocessen se till projektet går åt rätt håll. Därmed står
”prove” för att bevisa uppfyllda kriterier, ”plan” för förberedelser inför nästa ”gate” och
”predict” för att prognostisera uppfyllnadskrav, risknivå och slutleverans enligt
projektplaneringen.
Riskhantering innebär att hänsyn tas till risknivå i varje projekt och samtliga faser. Detta
ansvar tas av alla inblandade i projekten.
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4.4 Intervju med ordförande
Mats Karlsson, ordförande i styrgruppen PPC för dumperplattformen, tar strategiska och
produktrelaterade beslut på Volvo CE i Braås. Vidare representerar ordförande även
”Technology” där han är funktionschef och har sin egen ledningsgrupp.
4.4.2 Fastställande av strategi och mål
I kostnadsreduceringsprogrammet är ordförandens roll att sätta högnivåmål med
utgångspunkt i företagets lönsamhet. Vidare säkerställer han tillsammans med
styrgruppen projekt och realistiska mål. När de sätter mål relaterar de oftast till
befintliga produkter som referens och vid nya produkter tittar de även på trender.
Mycket sker ”bottom-up”, genom komponenter. På lång sikt handlar målen om vilken
lönsamhet som önskas vilket leder till nedbrytning ”top-down”. Den största skillnaden
vid utveckling av nya och befintliga produkter berör marknadspriset. Då sätter de ett
pris som de tror de kan sälja för utifrån kontakt med potentiella och befintliga kunder
via lokala återförsäljare. Ordföranden träffar även kunder direkt, mestadels befintliga,
under fyra veckor om året.

Trender
Nedbrytning på
komponentnivå
Kundkrav

Vinstkrav

Målkostnader

Pris

Utöva Value
Engineering

Återkoppling

Nedbrytning på
artikelnivå

Figur 4.5 – Den övergripande processen för TC i produktutvecklingsprocessen enligt ordföranden

4.4.3 Kunskap och innovation som konkurrensfördel
Vidare berättar ordföranden att organisationen präglas av viljan att bli bättre och att de
länge levt på produktledarskap i branschen. Han menar att kunskap och kompetens är
avgörande för att kunna konkurrera på marknaden.
I förhållande till branschen har vi levt till produktledarskap, det är absolut
nyckeln till framtiden om det finns andra saker vi måste vara duktiga på. Vi har
innovation överallt, i produktionen, inom produktutveckling, projekt, processer.
Oftast hittar man saker där man själv befinner sig. Vi främjar nya idéer hela
tiden.
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Volvo CE arbetar mycket med ”Knowledge Management” genom att ”bäst praxis”
dokumenteras och sprids samt finns tillgängligt i en databas. Detta är något som
förväntas av anställda i alla funktioner såsom teknik och produktion; om de kommer på
ett listigare sätt att utföra något så skriver man förslag. Detta ingår i ingenjörernas
arbetsuppgifter men kan även utföras av produktionspersonal. När det gäller processer
och projekt används vanliga ”gate”-modeller så när projekt tar slut skriver de i ”White
Book” och drar slutsatser. Dock säger ordförande:
Detta är inte problemet utan hur man verkligen får folk att ta sig an det. Och det
beror mycket på individen. Detta är extremt komplicerat, att få det att fungera
på ett bra sätt.
Således har de ett verktyg som de kallar för ”verksamhetsutveckling”, ett egenutvecklat
koncept. Det bygger på man får jobba med det man vill mot en viss inriktning under
fem procent av arbetstiden. Inriktningen ändras varje halvår. Det finns strukturer för att
hålla liv och engagemang i arbetet som bygger på att företagsledningen väljer ett
område som ska förbättras, exempelvis minska slöseri. Då tittar alla på det och kommer
med förbättringsmöjligheter. Detta följs upp strukturellt, varje halvår ska man ha
åstadkommit något.

Det är väldigt sofistikerat berättar ordförande. Hans egna

förbättringsförslag löd:
Jag tror att det vi behöver satsa på är att göra saker enklare, vi har ganska
rigida processer med massa kontroller.
4.4.4 Produktutveckling
Ordförande beskriver produktutvecklingsprocessen med en första idégenereringsfas där
idén granskas, realiseras och efter hand mognar. Han menar att det ofta är kopplat till en
investering för att sänka kostnaden. Vidare går idén från verifiering, validering och
sedan implementering.
Ofta är inte bristen på idéer problemet utan snarare att prioritera rätt saker.
Man går igenom dessa faser och har en ”gate” vid varje avstämning man gör
för att veta vilka saker som går till nästa nivå. Vid detta val vägs det in ”payoff”-tid och sannolikheten för att det ska realiseras.
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Vid utveckling av nya produkter ser det lite annorlunda ut vilket ordförande beskriver
enligt nedan:
Nae, nya produkter, då börjar man med att fråga sig hur mycket får produkten
kosta? Detta beslut görs i det tvärfunktionella forumet. Man tittar på
marknadspotentialen och vad vi tror. Sedan får man bryta ned det. Vi har en
struktur

för

hur

vi

delar

upp en

maskin

och

sedan räknar

på

komponentkostnader, hur mycket de får kosta etc.…
Vidare berättar ordförande att Volvo CE har utvecklat sina egna verktyg för
kostnadsreduceringar i produktutvecklingsprocessen. Företaget har alltid jobbat med
utveckling och nyckelfaktorerna för att lyckas samordna alla delar. Ett klassiskt verktyg
som används i stor utsträckning är benchmarking. Det utförs på flera nivåer såsom affär,
produkt, komponent och fabrik både internt och externt. Det förekommer att de
använder VE när de vill titta närmare på en funktion som önskas säljas. De är dock inte
så aktiva med det. Sedan handlar det mycket om hur man arbetar med leverantörer, fasta
kostnader, skalfördelar etc.
Det finns ju verktyg som du säger, till exempel VE, vi har egenutvecklade
metoder på detta där vi jämför. Vi köper mycket inom Volvo och vet de flesta
kostnaderna, har data att jämföra. Har speciella ingenjörer som kan uppskatta
hur realistiskt det är. Det finns ju massa verktyg, jag är inte så imponerad av
dem. För mig är det mer att man har ordning och reda, uthålligheten.
Vidare tillfrågades ordföranden om de använder QFD.
Kan inte säga att vi använder det. Det finns människor som vet och kan jobba
med det. Om man gör det på en maskin, på den nivån som vi jobbar, blir det
enormt stort och komplicerat. (Han jämför med kaffekoppen i handen).
Matriserna blir jättestora och svårt att hantera i praktiken.
Utifrån ovanstående svar kompletterades frågan med hur de ersätter QFD.
Vi har ju krav att jobba med ”System Engineering” – ett sätt att härleda krav till
någon form av funktion. Hur stor ska exempelvis bränsletanken vara, 400 liter?
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Då blir det ett krav som kvarstår. Det vet man inte efter ett tag utan det bara
”står” där… utan då tittar man: man ska kunna köra ett skift utan att behöva
tanka, det som är kravet. Sen får man se hur stor bränsletanken ska vara. Vi
försöker jobba med funktionella krav mycket. Det gör ju också att man kan
koppla loss tekniska lösningar, att man inte låser fast sig vid tekniken för tidigt
utan att man istället vet vilken funktion man vill ha.

4.5 Intervju med projektledare och delprojektledare
Niclas Lind är projektledare och Pamela Schander delprojektledare. Deras
arbetsuppgifter skiljer sig åt genom att Lind har ett ansvar för tekniken medan Schander
driver kommunikationen mellan olika involverade parter och håller koll på helheten.
Tillsammans driver de projektet PULS som innebär mindre förbättringar och
kostnadsreduceringar på befintliga produkter och processer. Dessa förbättringar utförs
löpande i form av små projekt inom tidsramen tolv till 18 månader. Schander är ytterst
ansvarig

för

PULS

och

rapporterar

resultat

till

styrgruppen

i

kostnadsreduceringsprogrammet. Således är Schander delprojektledare i programmet
och Linds team utför projekten inom PULS. Utöver det är delprojektledarens viktigaste
roll

att

följa

upp

och

kommunicera

kostnadsreduceringsprogrammet

med

programägaren.
4.5.1 Första initiativet till TC
Projektledarna var inte delaktiga vid första initiativet att införa TC. Dock var de
medvetna om att första omgången inte uppfyllde förväntningarna. Genomförandet av
initiativen som ”workshop”-en resulterade blev inte som de hade förväntat.
Projektledaren nämnde även bland annat dålig information från ”workshop”-en,
bristande ansvarsfördelning och ansvarstagande, svaga forum samt ingen tydlig process.
De arbetade i olika projekt där forumen bestod av i princip endast inköpare och
linjechefer vilket inte ledde till en ”våldsam framdrift”, som projektledaren beskrev det.
Det ledde till att projektledarna blev överbelastade med att hantera koordineringen till
inköp- och ”Technology”-funktionerna. Vidare var förbättringsprojekten endast listade i
Excel-format där statusuppdateringar, åtgärder och tidsram var blandade vilket
försvårade översikten om vem som skulle göra vad och när, fortsätter projektledaren.
Delprojektledaren tillägger att de började mötena med att gå igenom listan uppifrån och
ner och hann nästan aldrig med de som kom i slutet, det blev dålig prioritering.
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Statusuppdateringar och actions var blandade, det var svårt att visa vem som
hade ansvar för vad. ”Oj skulle jag göra någonting?”… Sedan var det olika
personer på olika möten… För många chefspositioner… Man kan säga att
inköpsorganisationen helt och hållet krockade med vår organisation.
En orsak till krocken mellan programmet och inköpsorganisationen låg i att
”Technology”-plattformarna är indelade i el, hydralik, mekanik, karosseri och
motsvarande. Inköp är inte indelat på samma sätt utan delas in efter sortiment.
Teknikbitarna är indelade i el, hydralik, mekanik, karosseri och motsvarande.
Men inköp är inte indelat på samma sätt utan deras kan delas in på sortiment.
Det blir komplicerat när vi jobbar med system där många olika sortiment ingår
som, skruvar, filter, pumpar, slangar. Då blir det många olika inköpare på
samma projekt. Dessa inköpare är oberoende av varandra eftersom de bara
köper in sitt sortiment. Koordineringen hamnar därmed hos oss. Processen blir
än mer komplicerad då ”Technology” tvingas ändra lösning. Då kanske nya
inköpare ska kontaktas. Nya inköpsärenden måste skapas och gamla stängas.
Detta problem löstes genom att införa valideringsledare, och en projektinköpare som
fick ett mycket större ansvar. De hanterar alla problem från exempelvis konstruktion till
inköp och beräkning.
Den största förändringen vid arbetet med kostnadsreduceringsprogrammet var att införa
program och delprojektledare med underliggande projekt. På så sätt får projektledaren
översikt av projekten och kan delegera projektansvaret till berörda funktioner.
4.5.2 Andra initiativet till TC
Andra initiativet till att införa TC påbörjades under hösten 2013 med en ”workshop”serie där personer från respektive ”Technology”-plattform, inköp samt leverantörer i
vissa fall var delaktiga att ta fram förslag på förbättringar och kostnadsreduceringar
tillsammans med fem konsulter. För att skapa effektiva ”workshop” som skulle generera
nya idéer bröt de ned produkten och dess kostnader. De komponenter som bar störst
kostnader analyserades därefter i tvärfunktionella team genom att fråga sig vad som kan
reduceras, elimineras, kombineras, ersättas med substitut, omordnas eller förbättras.
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Konsulterna hjälpte till med ”workshop”-en och utförde till största del föranalyser som
projektledarna inte skulle hinna med. De sammanställde även all information i Excel i
form av en bruttolista med idéer som sedan sorterades och kortades ner genom en
valideringsprocess. De hade paketeringsmöten för alla projekt och ett beslutsmöte för
angående vilka projekt som skulle utföras.
Efter detta hade vi en valideringsprocess och utsåg en valideringsledare från
varje ”Technology”-plattform som fick ta ansvaret och på tre veckor ”tvätta”
dessa idéer. Vi hade valideringsmöten där vi hade dels två tekniska specialister
och dels Martin Elovsson (produktchef). Martin var med för att som chef säkra
om det var resursbrist eller annat som skulle göra att det inte går igenom.
Under tre veckor var de hårt satta, väldig tidsbrist. Håkan och Peter (tekniker)
hjälpte till med paketeringen av idéerna samt bedömning av huruvida de var
genomförbara. De har en lång erfarenhet.
Detta resulterade i fyra projekt med målet att slutföra dem i december 20xx,
produktionsförbättringar, ”Update Project”, PULS och inköpsärenden. Projektledarna
berättar att de är ansvariga för PULS.
Det som skiljer våra projekt från dem andra är att vi kommer släppa hela tiden,
vi har inget bestämt datum utan när vi är färdiga släpper vi det och påbörjar
annat. Det vi gör i våra projekt är ganska små grejer, vi ändrar enskilda
komponenter och inte hela system osv.
4.5.3 PULS-projektets process
I den nya projektmodellen föreligger en viss grad av tvärfunktionalitet. Det innebär att
projektledarna har ett specifikt grundteam uppsatt för PULS samtidigt som berörda
konstruktörer och inköpare plockas in vid behov och olika tidpunkter i delprojekten.
Grundteamet som arbetar med PULS utgörs av projektledarna samt en från varje
”Technology”-plattform (valideringsledare) samt en inköpsrepresentant. Beroende på
vilka konstruktörer och inköpare som jobbar under dem vilket kan vara olika för olika
initiativ har teamet olika sammansättning från vecka till vecka. Projektledarna anser att
kombinationen av rätt kunskaper i projekten är avgörande för att de ska lyckas.
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Vidare har det har alltid funnit fokus på kostnader men nu har styrning av kostnader
varit ett mål i varje projekt (projektledarna).
Att behålla samma kostnad eller sänka, inte okej att öka när projektet är
avslutat, så länge man inte har gjort något speciellt att priset måste ökas.
Projektledarna är osäkra på hur målen fastställs men vet att målen sätts en bit upp i
organisationen, av bland annat programägaren och ordföranden. Utifrån de fastställda
målen gör de en plan för hur de ska uppnå besparingen.
Vi har ju ”committat” oss på att vi ska göra en viss besparing per maskin. Och
det har vi gjort en plan för och visat för styrgruppen i programmet. Detta tror vi
på. Så här mycket kommer vi att behöva investera för att lyckas med
besparingen, risk är inräknat.
Vidare berättar delprojektledaren att de först fastställer vilka projekt de ska arbeta med
utifrån deras ”pay-off”-tid. I kalkylerna räknas en procentuell risk som avdrag på de
uppskattade kostnadsreduceringarna. Om det under projektets gång visar sig att
kostnadsreduceringen inte är tillräckligt stor med hänsyn till investeringen händer det att
de stänger projekten och tar in nya.
Under exekveringsfasen sjunker ofta den först estimerade kostbesparingen under
arbetets gång. Beroende på hur mycket och andra omständigheter kring
projektet som investeringsbehov väljer vi antingen att köra det vidare eller att
stänga det. När vi stänger projekt sjunker vår sammanlagda potential och det
händer då att vi får plocka in nya projekt för att balansera upp den summa som
vi ”committat” oss till mot styrgruppen. Därmed krävs att vi har en process med
tät uppföljning av prognos för framtida implementeringar och dess konfidens
samt budget.
Inom PULS använder de sig av databasen Chase, ett system öppet för alla. Således finns
det inga formella aktiviteter för idéframställning utan nya idéer registreras i databasen i
sett på egna initiativ. Projektledarna beskriver det som ett projektmodellsverktyg som är
anpassat för icke-nyutvecklade produkter och används även av produktvård.
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Vem som helst kan lägga in ett förslag eller idé. Man har en övergripande
tidsplan, det finns olika faser. Man fyller i vilket problemet är. Man fyller i
vilken maskin det handlar om, artikelnummer på de artiklar det påverkar,
kontaktpersoner. Informationen lämnas över till ansvariga för respektive delar.
Man gör uppskattning av kostnadsbesparingar och kostnaden för att komma dit.
Det finns en gate där man avgör bärkraften om man ska gå vidare med
problemet eller inte. Sedan måste vi ta hänsyn till de resurser som finns
tillgängliga.
Chase bidrar till att hålla struktur och tidsplan, som en prioriteringslista. Dess starka
sida är att de kan skriva ut mötesagendor, det vill säga att de i förväg vet vilka projekt
som har passerat tidsplanen eller ligger nära. Chase bygger på projekt-almanackan,
deras tidsplaner. Varannan vecka sker PULS-mötena där går de igenom status på alla
relevanta projekt samt de som valideringsledaren vill diskutera. Idélistan fylls på
kontinuerligt och när kostnadsbesparingar inte förväntas uppnås avbryts projektet även
om det validerats som genomförbart. På så sätt är de inte låsta till specifika projekt.
I samband med att Chase fungerar som ett öppet system finns det ingen formell
idéframställning utan idéerna anmäls till projektledarna, således handlar det om egna
initiativ från de anställda. Dessa rankas primärt utifrån avbetalningstiden. Därefter tas
riskbedömningen av förväntad besparing med eftersom den är svår att se innan man har
gett sig på tekniken. Förslag som anses orimliga rensas bort innan de kommer in i
systemet. De förslag som godkänts och anses genomförbara bearbetas enligt Chase
projektmodell.
Ja alltså, det beror på vad det är för komponent, vilken erfarenhet vi har, vi har
expertisen i huset som har utvecklat detta och oftast finns det bakomliggande
idéer som har gjorts i projekt i ett antal steg. Man plockar upp idéerna och
kollar om det verkligen går. Sedan benchmarkar man ju utåt mot
leverantörerna, grejer som har svetsats förut – är det kanske billigare att gjuta
dem osv… Det är därför svårt att säga att vi har någon generell modell för hur
vi ska gå tillväga, kan handla om allt möjligt från stora svetsdelar till små
elsladdar.
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Efter att målet med varje projekt är fastställt går det in i utvecklingsfasen där de gör
beräkningar, tar fram prototyper och gör ändringar i maskinstrukturen. Projektledarna
berättar att de inte använder sig av något särskilt analysverktyg för beräkningar när det
gäller tidsplan och potential utan använder sig till största del av Excel. Vidare har de
deltagit i en kurs om verktyget VE och slutsatsen som projektledarna kunde dra var att
mycket som låg i metodik med VE hade de redan kontroll över. De anser dock att
verktyget fungerar bäst vid nyutveckling.
Det jag upplevde med VE är också att man ställer höga krav på de tekniker som
är inblandade. Att de förstår vad de bryter ned. För att använda VE metodiken
måste vi nog bryta ned det på ett helt annat sätt, är nog bra när man ska
utveckla något helt nytt, vid ny konstruktion. Vi har inte jobbat med VE.
Vidare anser projektledarna att ”Tear-Down”, plocka ner konkurrenters maskiner, skulle
kunna vara intressant men resurserna räckte inte till. Istället valde de att ge sig in på
”workshop”-en. Om idén kommer igenom utvecklingsfasen kommer den in i
industrialiseringsfasen.
Sedan kommer vi in i industrialiseringsfasen, då lämnar vi från konstruktionen
över det till ett team som har hand om industrialiseringen, och då koordinerar
dem så att inköp får sina rekvisitioner/beställningar, produktionen får strukturer
så att de kan göra beredningarna och även förändringar som behöver göras vid
linan. Men det är en fas som ligger utanför vår kontroll. Sedan checkar vi av
vad som har åstadkommits.
Uppföljningen görs när idén passerat industrialiseringsfasen och implementerats. Det
finns flera rapporteringsvägar och uppföljningsverktyg enligt projektledarna. Således är
det många system inblandade som kräver koordinering.
Det är nog mest uppföljningen som är ett problem. Inköp och ”Technology” har
olika system för rapportering och uppföljning.
4.5.4 Dysfunktionella aspekter
När negativa aspekter diskuterades med projektledarna angående införandet av TC
nämnde de attityden som största faktor.
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Det finns alltid en attityd av att kostnadsreduceringen kan innebära sämre
kvalitet. Många månar om sin maskin, och man vill inte att den ska bli sämre,
man vill att den ska vara den bästa! Rent historiskt har man haft ett antal
kostnadsreduceringar som tyvärr inte har gett några besparingar. Ibland kanske
man byter artikel som i sin tur förändrar känslan i maskinen, dem riskerna finns
ju alltid. Sånt vill vi inte uppleva och det är den balansgången som är svår.
Angående uppkomna konflikter anser projektledarna att det förbättrats genom stort
deltagande

”workshop”-en

i

som

bidrog

till

förståelse

för

kostnadsreduceringsprogrammet. Alla linjechefer vet att det är kostnadsreducering som
gäller nu och det skapar stöd från alla olika håll.
Projektledarna

berättar

att

branschen

är

väldigt

konservativ

så

att

både

produktutvecklare och kunder gärna håller tillbaka, det vill säga det som fungerar ändrar
man gärna inte på. Vidare anses kunskap och kompetens vara avgörande för företagets
överlevnad på marknaden. Enligt projektledarna är det inte brist på idéer utan problemet
ligger i att de inte alltid kommer igenom dem, tid och resurser sätter sina gränser.
4.5.5 PULS-mötet - direkt observation
Mötet öppnades med att projektledaren gjorde en närvarokontroll. På mötet befann sig
personer från olika avdelningar och med olika befattning beroende på vilka projekt som
skulle beröras. Tre av de medverkande befann sig i Eskilstuna och deltog via
mediakommunikation. Projektledaren började med att visualisera projektlistan i Chase
som tabell 4.1 är ett exempel på.
Project

Owner

Department

Status

Notes

Original
time frame

Revised time
frame

Savings

Cases in
define
Cases in
measures
Cases in
analysis
Cases in
developmen
t
Cases in
industrializ
ation
Tabell 4.1 – Illustrationsexempel av projektlistan i Chase.
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På mötet bestod dagens agenda av att först gå igenom de projekt som låg på ”action”listan från föregående möte. De gick igenom projekten efter rangordningen i databasen
Chase, det vill säga efter faserna som respektive projekt befinner sig i. Projektledaren
behandlade ett projekt i taget där ansvariga bads att uppdatera status och tidsplan. I
samband med detta registrerade projektledaren direkt den nya informationen. Flera
projekt misstänktes inte uppfylla tidsplanen där de tog för lång tid att ta fram
information och fick nya slutdatum. Även potentiella besparingsnivåer diskuterades om
de fortfarande var samma. Andra projekt kunde godkännas att gå vidare till nästa fas. I
vissa projekt gjordes avvägningar om projektet skulle ”dödas”.
Projektledaren gjorde det tydligt för alla medverkande på mötet att det var viktigt att
kunna pressa fram projekt i faserna för att skapa framdrift och visa resultat. Ibland rådde
det osäkerheter kring vem som hade ansvaret för att utföra delar i projekt.
Den skulle ni ju ta beslut med… ni hade kostnad där… och den ligger och väntar
på er. Och det är likadant med den här ”pipen”, ni skulle säga om vi ska dra
vidare eller döda dem. De finns på ert bort och det får ni ta till nästa möte.
(ingenjör från Braås)
Japp, det är jag som har misskött mig, det fixar vi. (projektledare)
I nästa steg går de igenom veckans agenda, det vill säga det som har passerat slutdatum
och är därmed markerade med rött i Chase. Även här diskuteras respektive projekt med
den ansvarige. När dessa är klara och uppdaterade letar de efter projekt i listan som kan
”pressas fram”, det vill säga att skynda på processen för att visa resultat.
Det förekom även osäkerheter vad gäller ansvar, det var inte alltid självklart vem som
skulle utföra vad.
Jag tänkte höra lite med den där ”slangen”, är det någonting som Niklas
(inköpskoordinatorn) behöver ha hjälp från oss i Eskilstuna… Vi kanske behöver
göra något jobb med att ta fram ritningar… Det skulle vara bra att veta så att
jag inte tror att det bara ligger hos er, det kanske är ett jobb som vi måste göra
här också… (ingenjör från Eskilstuna)
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Mot slutet på mötet kom delprojektledaren med nya direktiv från kontoret i Bryssel.
Hon meddelade att de hade visat så bra resultat att de säkerligen kunde göra ännu fler
kostnadsbesparingar. Vidare diskuterades investeringsbegränsningar då projektledarna
har en budget att följa där de med ett visst kapital ska uppnå de fastställda målen för
besparingar. Nästa steg i PULS ansågs vara att göra fler ”paket” där flera projekt
tillsammans bidrar till större besparingar eftersom de nu mest arbetat med ”lätta”
projekt vilket var en bra början.

4.6 Intervju med produktchef
Martin Elovsson är chef för ”Medium Platform” vilket innebär att han är ansvarig för
två maskinmodeller, A25 och A30. Han sitter i Mats Karlssons ledningsgrupp. Volvo
CE har i dagsläget fyra produkter i dumperportföljen. Tidigare var produktchefen
chefsprojektledare för det senaste projektet som de precis lanserat. Produktchefen är
civilingenjör i grunden och startade sin karriär på Volvo Personbilar i Göteborg där han
arbetade med motorutveckling.
När det gäller TC fungerar produktchefen som en intressent där han är en referens till
projektorganisationen och stämmer av eventuella frågetecken.
På Volvo pratar vi om ”QDCF” – kvalitet, ”cost”, ”feature”-nivå och
leveranser – det innebär att jag äger kostnadsbiten för produkterna A25 och
A30. Jag äger inte säljpriset, har svårt att påverka den eftersom den är på
marknadssidan. Men kostnadsbiten som vi bygger upp ”Bill of Material”-listan
med ”values”. Där kan jag vara en av dem större intressenterna för att säga
”det måste kosta så här mycket, det FÅR bara kosta så här mycket”. Även att
mina team då kan komma fram med idéer vad som skulle göras för att förändra
och optimera kostnadsstrukturen. Tar beslut kopplat till ”trade-off”, ibland
kanske vi ”trade:ar” ”cost” mot ”features”, eller ”cost” mot funktionalitet, går
oftast genom den här kanalen då.
4.6.1 Kostnader
Vidare beskriver produktchefen två olika kostnadskategorier som de använder, det ena
är produktkostnaden medan den andra är utvecklingskostnader, det vill säga kostnader
för hur mycket de har råd att satsa på framtida projekt. Produktkostnaden sätts enligt
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honom väldigt tydligt och han vet exakt vad produkterna kostar på totalnivå.
Ambitionen ligger i att försöka bryta ned produkten på gruppnivå, även kallat
komponentnivå. Det innebär att en maskin har olika funktionsgrupper som exempelvis
motor och motorinstallation, bromssystem, axlar, hydraliksystem et cetera. Vidare
bryter man ned dessa funktionsgrupper till artikelnivå.
När man kommer in på artikelnivå uppnår vi den optimala styrkan, vi vet vad vi
ska göra. Här har vi specifikationer som respektive konstruktör får. Kalle, du får
bara 31 kr, du kommer inte tillbaka förrän du levererar en design som kostar 31
kr. Löser du inte det får du komma tillbaka och säga det så får vi hitta
någonstans, primärt inom din funktionsgrupp, där vi kan ”trade:a”, hittar vi
inget där heller får vi hitta i dem andra. Detta är bra för att få en spårbarhet i
kostnadsuppbyggnaden som är viktig att ha.
Uppnått
Nedbrytning av
kostnader på
komponent- och
artikelnivå

Målkostnader

Value
Engineering
Ej uppnått

Trade:a
Figur 4.6 – Illustration av kostnadsnedbrytning

Detta är något som även når produktionspersonalen.
Vi har något inom Volvo som vi kallar ”Standard Cost of Production” – det är
en kostnad som vi har, och består av direkt material och ”value add” (tiden det
tar att förädla råmaterialet till en produkt). Sedan har vi en annan kostnad
kallad ”Standard Cost of Sales” – då ingår ett ytterligare påslag som vi kallar
”surcharges” (tilläggsavgifter), där ingår garantikostnader för de befintliga
produkterna vi har, vi kan ju sälja dem billigt men ifall hela affären äts upp av
garantin, att de är dåliga, så finns det ingen affär!
Dessa kostnader är involverade i produktionen. Fabriken har 24 stationer där respektive
station ska ha så många moment att alla stationer ska ta lika lång tid. Det innebär att
exempelvis efter 43 minuter flyttas alla stationer ett steg fram. Om en ny konstruktion
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hos en produkt gör att de kan montera det på 41 minuter istället för 43 minuter kan de
undersöka om de har balanserat rätt alla stationer. Eftersom varje minut ute på
produktionslinan är värd mycket pengar i längden kan man förstå att det är viktigt att
monteringspersonalen förstår innebörden av enkla lösningar som kräver lite aktiviteter.
Ett högt flöde leder till en effektiv produktion och samtidigt sänks ”value add”.
4.6.2 Produktutveckling
På Volvo CE arbetar de med GDP, ”Global Development Process”. Produktchefen
beskriver den genom att dela in den i tre huvudfaser, definitions-, utvecklings- och
industrialiseringsfasen, tills den når kunden. Dessa faser kan delas in ytterligare i
underaktiviteter. Den första fasen handlar om att se vilka krav det finns.
Här har vi något som vi brukar kalla krav, jag kallar det för definitionsfas. Och
det innebär att vi definierar, vad vill vi ha, den får kosta så här mycket, den ska
väga så här mycket, den ska ha den här lönsamheten.
Vidare delar produktchefen in definitionsfasen i två delar där den ena handlar om krav,
det vill säga ”så här mycket får den kosta och väga”. Resterande delen av denna fas
handlar om att generera och ta fram koncept som kan möta dessa krav.
Vi kan ju ha ett jättesmart koncept men om det inte slår rätt på
produktkostnaden så flyger det inte. För då har vi ingen lönsamhet när den
kommer ut till kunden. Så första delen är att sätta upp kravbilden, andra delen
generera ihop de olika koncepten. Och inför den här passagen göra en
konceptbalansering, så vi får ihop ett skåp.

Figur 4.7 – Definitionsfasen (konceptbalansering)
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Denna fas tar ungefär ett år beroende på projektets omfattning vid utveckling av
befintliga produkter. Detta kan ta ännu längre tid om de ska utveckla en helt ny produkt.
Dock betonar produktchefen att de i deras bransch inte ofta utvecklar helt nya produkter
utan utvecklar eller skalar befintliga produkter. Under nästkommande faser handlar det
främst om att bevaka att antaganden i koncepten är korrekta och att målkostanden inte
överskrids.
Nästa fas är utvecklingsfasen där allt sätts ihop i en bomlista.
Det finns 2000 unika artikelnummer i en maskin. Sen ska 600 man beaktas som
förmonterar, svetsar, förbereda dem innan vi trycker på knappen. Som nämnt
tidigare är varje minut ute i produktionen värd mycket. Skulle vi då inte
förbereda vår personal här ute så att dem vet vad de ska göra, det blir ganska
snabbt mycket pengar.
Även utvecklingsfasen kan delas in två delar, något de kallar ”Development” och ”Final
Development”. I den förstnämnda görs den övergripande konstruktionen där de tar fram
en bomlista, beställer hem material, bygger maskinen och testar den. Under denna del
har de realiserat konceptet från definitionsfasen. De anser att de har utvecklat den när
maskinen är ihopsatt. I ”Final Development” utförs verifiering och validering. Det
innebär att de kvalitetssäkrar produkten utifrån rena kvalitetsmål, men även
kostnadsmål. Vidare börjar de ”tvätta” ”business casen”, ser till att volymerna är i takt,
spelar av att marknaden fortfarande är i linje med deras behov.

Figur 4.8 – Utvecklingsfasen

Tester på produkten utförs av utvecklingsenheten där produktchefen sitter och
bestämmer hur det ska se ut, medan någon annan förverkligar det. Olika personer från
produktionen involveras.
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Det är ju det som är hela grejen tycker vi med Volvo. Vi jobbar tvärfunktionellt.
Det innebär att killen som ska skruva ihop fjäderskruven på nionde stationen,
någon med hans kunskap är ju med här borta och jobbar tvärfunktionellt, genom
att säga du om vi gör sådana och sådana konstruktiva förändringar, så ökar vi
flödet ute på huvudlinan, då kommer vi åt kostnaden, eftermarknaden har sin
deltagare även fast de egentligen jobbar längre bort. Vi försöker ha med alla
tidigt och samla alla krav, och inte bara produktens krav, utan även affärens
krav.
Den sista fasen är industrialisering. Här förbereds produktens tillverkning, all
marknadsunderlag, all kommunikation till kunder, eftermarknad och återförsäljare.
Industrialisering

- Förberedelser för
tillverkning &
marknadsinformation

Figur 4.9 – Industrialiseringsfasen

Nedan i figur 4.8 illustreras huvudfaserna och dess viktigaste aktiviteter inom TC i
produktutvecklingsprocessen på Volvo CE.
Development
- Övergripande
konstruktion

- Konceptet
realiseras

Figur 4.10 – TC-aktiviteter i produktutvecklingsprocessen
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4.6.3 Verktyg och metoder
Verktyg och metoder är bra i standardiserade processer, anser produktchefen. Således är
det

svårt

att

använda

något

strukturerat

verktyg i

den första

delen av

produktutvecklingsprocessen där idéer och koncept tas fram. Detta beror på att det inte
finns en klar bild av hur strukturen ser ut. För att komma åt detta är det viktigt att bryta
ned det. I utvecklingsfasen har de verktyg eftersom de då får fram exakta
produktkostnader.
Det primära verktyget som vi har skulle jag vilja säga är ”Factory Master”, en
SAP-applikation som vi har gått över till ganska nyligen. Precis som det låter är
det ett verktyg för hela fabriken, här har vi inköp som levererar in
kontraktspriser, orderdesk som levererar in volymplaneringen, operations som
levererar när de vill bygga respektive maskin – i vilket flöde, frekvens et cetera.
Vidare betonar produktchefen att verktyget fortfarande befinner sig i uppstart. Tanken
är att det ska flytta sig närmare den tidiga fasen av produktutvecklingsprocessen för att
få en bättre bild av helheten. I deras äldre system var det endast möjligt att få
kontraktspriser. Idag har både kontroll och spårbarhet ökat på grund av att ”Factory
Master” kan klassificera priser såsom uppskattad pris från inköpare, första
granskningspriset, utfallsprovets materialpris och faktiskt kontraktspris. Vidare anser
produktchefen att desto tidigare sådan information tas in, desto bättre.
Vid diskussion angående andra verktyg såsom QFD och VE uttryckte produktchefen att
det är stor skillnad på skolboksteorier och praktiken. Produktchefen anser däremot att
VE har sin största påverkan under definitionsfasen när de fastställer koncepten där
teknik, inköp och marknad konkretiserar ett kundvärde som prissätts i form av en
produktkostnad. Han anser att det är endast i den tidiga fasen de har möjlighet att samla
detaljerad information från respektive avdelning för att få in flera olika aspekter när de
utvecklar konceptet.
QFD är ett ganska populärt och bryter man ned det, är det lite
skolboksdefinition. VE är något jag skulle kunna säga att vi jobbar med
kontinuerligt. Men det kallas VE i skolboken och QFD. Men det är ju precis det
vi gör hela tiden, värdeanalyser, vad är det vi skapar, vad är det som skapar
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kundvärde, vad kan vi trade:a. Det är process som går igenom hela
verksamheten. Men vi har inga jätteunika program som vi jobbar med där vi kan
knappa in mycket, mycket körs genom Excel.
Vidare beskriver produktchefen en liten grupp bestående av ”Cost Engineers”. De
används för att kunna sätta målkostnader på specifika komponenter och artiklar som
köps in. De förhandlar och analyserar med leverantörerna i de fall de inte kan hålla
målkostnaden genom att se över deras tillverkningsprocess.
Vi har ju en unik liten grupp som vi kallar Cost Engineers, deras uppgift är att
baserat på hur en ritning ser ut, kunna säga vad den ska kosta, vilken
tillverkningsmetod den ska tillverkas med för att den ska bli billig som möjlig
och uppfylla sin specifikation, i vilken världsdel ska den tillverkas för att få det
optimala priset. Vi har jättemycket sådan information och data, men vi har ett
fåtal personer med det eftersom det är rätt så omfattande att hela tiden hålla sig
i linje med det, har med valutor, trender att göra. Vi har en databas där vi
rankar komplexitet, vikt, material, ytbehandling, antal svetsar etc. Det gör ju
inte en enskild konstruktör. Det är väldigt sofistikerat där vi då utifrån, t.ex.
viktkomplexitet, kan se ut på oändliga sätt, men då har vi historik i olika. Sen
har vi den här artikeln, den ser ut så här, den ska ligga där, den ska inte kosta
mer än 13 kr/kg, kostar den mer än så får ni förklara varför den gör det! Ibland
är fallet att leverantörerna inte har en effektiv produktion, eller att deras
produkter inte är tillverkningsvänliga.
4.6.4 Kunskap och kompetens
Produktchefen anser att kunskap och kompetens är avgörande och beskriver det som det
fundamentala för allt annat.
Jag är helt säkert på att Volvo har samma åsikt. Vi bygger genom the Volvo
Way, en väldigt tydlig policy om hur man har respekt för individen, öppen
dialog, gemensam värdegrund och gott ledarskap högt tak, gott ledarskap.
Alltså det finns en väldig nyckelbas, sen är det bara vad man presterar som
räknas, och jag tror att det är absolut rätta vägen.
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Även när det gäller produktutveckling anser produktchefen att verkligheten skiljer sig
mycket mot skolboksteorier.
Ursäkta om jag förolämpar, men i skolboken kan man prata om
produktutveckling, men verkligheten har hela tiden dimension om att det kostar.
Och våra skickliga ingenjörer, de tar fram så mycket idéer som de får pengar att
ta fram det för. Men det styrs givetvis av marknadsfaktorer, hur marknadsläget
är, i slutändan har vi X procent av vinsten som vi kan satsa på utveckling. Detta
är för att affären ska hålla ihop.
All information om nya utvecklingar och implementeringar i produkter sparas och
sprids. Spridning av kunskapen sker genom kontinuerliga events med alla
säljorganisationer och kallar det för ”train the trainer”. Det är inte alltid så att den som
köper maskinen kan allt om den. Därför ser man till att ha ”trainers” och säljare med bra
maskinkunskaper vid försäljning. Denna process fungerar väldigt bra enligt
produktchefen. Det största problemet ligger snarare i den andra änden, det vill säga att
dessa personen inte sitter och arbetar med de tidiga utvecklingsfaserna som har en tydlig
bild av kundbehovet.
Det är väldigt långt från den konstruerade CAD-tjejen till slutkunden – sällan de
möts!
Produktchefen ser kostnadsreduceringsprogrammet som en början på en ny resa. Det
finns tusentals små förbättringar som kan göras.
Utmaningen för en firma som lever i verkligheten är ju att orka med, att både
leva i nuet och göra förbättringar, därför blir stegen rätt små. Skulle man titta i
backspegeln tio år så tycker man stegen inte har varit så stora, man får aldrig
glömma att vi lever av det vi tjänar nu, och det måste underhållas och sen så
förbättra parallellt. Men just i den här frågan om kostnadsbesparingar finns det
jättemycket att göra.
Exempel på framtida förbättringar enligt produktchefen är att försöka komma åt
program och databaser där maskinen kan brytas ned på tidigare nivåer redan från start.
Att sätta upp kostnadsbilden på artikelnivå. Ännu ett exempel är att ”cross-köra”
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standardiserade komponenter såsom skruvar, muttrar, brickor etc. Produktchefen anser
att det finns väldigt mycket som kan utvecklas men att tiden oftast är begränsad.

4.7 Intervju med inköpskoordinator
Niklas

Staxhammar

är

delprojektledare

för

inköpsärenden

inom

kostnadsreduceringsprogrammet. Han var även delaktig i ”workshop”-en som utgjordes
av tvärfunktionella ”work-shop”. Där var det ingenjörer som räknade på vad produkten
borde ha kostat. Man gick igenom komponent för komponent på produkten och bröt isär
den. Man tittade ifall man kunde hitta besparingar. All information går tillbaka till
plattformen eftersom

de ”äger” projektet. De sorterade och kategoriserade

informationen vilket innebar att Staxhammar inte har djupare inblick i det utan
rapporterar endast sina inköpsärenden en gång i månaden till styrgruppen där Mats
Karlsson är ordförande. Staxhammar brukar även sitta med i PULS-mötena som
inköpskoordinator mellan deras projekt och inköp för att inte slösa med resurser.
4.7.1 Projekthantering
Inköpskoordinatorn hanterar och rapporterar sina projekt lite annorlunda än PULS. Han
har en mer öppen lista och därmed inte fastställt specifika projekt som han ska jobba
med. Dessa är strukturerade i en Excel-fil som han följer mot respektive ansvarig
inköpare som ansvarar för leverantörerna. Inköparna hjälper till att omförhandla eller
hitta bättre lösningar. . Inköpskoordinatorn berättar att en del av underprojekten inte går
att genomföra och dessa stängs således ner. Samtidigt tillkommer dock kontinuerligt
nya besparingsinitiativ som förs till aktuell projektlista med besparingspotentialer.
Inköpskoordinatorn är själv delaktig i alla projekt.
Jag har valt att ha uppföljningsmöten varannan till var fjärde vecka med
respektive inköpare. Vid dessa möten går vi gemensamt igenom respektive
delprojekts framdrift. Där jag ser att vi inte når tänkta mål kommer vi även att
mer aktivt involvera berörda leverantörer.
Inköpskoordinatorn har utformat ett Powerpoint-dokument för varje delprojekt som han
följer för att ha en tydlig översikt och därmed kommunicera med berörda parter såsom
leverantörer och projektinköpare. Vidare har han tillgång till inköparnas databas, så han
kan se vad som har registrerats så att inget räknas dubbelt. Med hjälp av Powerpoint______________________________________________________________________
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dokumentet kan han se vilka aktiviteter som har gjorts, vilka aktiviteter som väntar,
resultatet, när det kommer implementeras samt hur stor besparingen är. Vissa projekt är
i konflikt med andra vilket innebär att de har en speciell notering. Det kan handla om
omförhandlingar av inköp av en komponent som PULS tänkt utföra i ett annat utförande
för att skapa en besparing. Det går bara att göra en av varianterna och då är det viktigt
att endast en av dem räknar med den besparingen så det inte blir dubbelt. För att inte
tappa spårbarheten är vissa noterade för att de blivit stängda av olika anledningar, inte
varit genomförbara eller flyttade till andra projekt.
Till exempel vid närmare granskning, att ett av delprojekten krävde mycket
konstruktionsarbete, verifiering, tester och inköp har tyvärr inte de resurserna
eller möjligheterna, har inga egna maskiner. Då sa vi att i det här fallet att vi
flyttar det först till PULS, och så kommer det säkert skickas till ”Update
Project” eftersom det har blivit ett så stort projekt. Och då försvinner den från
min lista men besparingen hamnar i det andra projektet.
4.7.2 Leverantörernas roll
Den största rollen för inköp inom kostnadsreduceringsprogrammet är dialogen med
leverantörerna. Leverantörerna kommer även med egna förslag som läggs upp i Chase
varav vissa tas över till inköpskoordinatorn för att få dem i drift. De får även
återkoppling från leverantörerna, produktkritik, vid beställningar av komponenter
utifrån ritningar. Det kan handla om att de vill ändra på något som gör det billigare eller
annorlunda. För att dra nytta av kritiken bör denna beaktas så tidigt som möjligt i
projektet för berättar han och tycker att det är något de borde bli bättre på.
Det är nog det man måste bli bättre på, lyssna på leverantörerna, vad man kan
göra bättre. Något jag tänkt göra längre fram är att man tar hit en leverantör,
ett par stycken, att man gör saker ur ett leverantörsperspektiv.
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4.8 Sammanställning av TC i produktutvecklingsprocessen på Volvo CE
Avdelning
Produktutvecklingsfas

Ledning

Produktutveckling/”Teknologi”

Marknad

Inköp/Leverantörer

Handling

TVÄRFUNKTIONALITET

- Beslutas utifrån
strategiska mål för
lönsamhet

Vinstkrav

- Fastställa
kostnadsreduceringsmål
utifrån överlevnadszonen
för kundens krav för pris,
funktion och kvalitet i
Survival Triplet.

Kostnadsreduceringsmål
Definitionsfas

Utöva VE & ta fram koncept

Målkostnader

- Idéframställning genom
VE i ”workshop” som
resulterar i koncept
- Koncepten utgör
målkostnader som
tillsammans uppfyller
kostnadsreduceringsmålet

Produkt- & processutveckling

- Övergripande
konstruktion tas fram och
byggs på prov, realiserar
konceptet

VE, trade eller döda projekt

- I de fall målkostnaden inte
uppfylls övervägs olika
alternativ beroende på
delprojektets omfattning
och grad av betydelse.

Utvecklingsfas

Verifiering

Validering

Processutveckling, förbereda tillverkning & marknad

Industrialisering

- Försäkra att funktionen
uppfyller specificerade
kvalitets- och kundkrav
- Försäkra att konceptet
uppfyller kostnads- och
kundkraven, om inte sker
strategiskt övervägande
- Komponenter och
produktkvalitet godkänns.
Processutveckling sker.
Marknad förbereder
produktlansering och
eftermarknad.
- De anställda i
produktionen får
information angående
eventuella förändringar i
tillverkningsprocesserna.

Förbereda anställda

Implementera koncept

- Den nya konstruktionen
börjar tillverkas.

Figur 4.11 – Konceptuell modell med utgångspunkt på Volvo CE
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Empirin har sammanställts enligt samma modell som användes för referensramen för att
lättare kunna urskilja likheter och skillnader mellan empirin och teorin. I denna modell
används Volvo CE:s huvudfaser för produktutveckling som grund för de olika
aktiviteterna för TC. Volvo CE:s definitionsfas är relativt stor där allt från att vinstkrav
från ledningen ställs till att VE utövas och målkostnader fastställs. Således handlar
utvecklingsfasen om att utveckla konceptet ytterligare samt processer som berörs för att
försäkra att det är genomförbart och att målkostnaden inte överskrids. I denna fas sker
därmed validering och verifiering av koncepten. I den sista fasen, industrialisering,
handlar det om att förverkliga konceptet genom att godkänna komponenterna, utveckla
processer, förbereda tillverkningen, marknaden och de anställda för att slutligen påbörja
produktionen.
Vidare uppfyller detta kapitel den första delen av syftet, att beskriva hur TC används på
Volvo CE. Syftet med denna sammanställning är att skapa överskådlighet av TCprocessen på Volvo CE. Modellen bidrar till att förtydliga vilka delar av organisationer
som är involverade, vilka nyckelaktiviteter som utförs, flödet av aktiviteterna samt
produktutvecklingens roll vilket är en viktig grund till analysen som bidrar till att svara
på frågeställningen hur TC används inom produktutvecklingsprocessen på Volvo CE i
Braås.
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5. Analys

I

detta kapitel analyseras det empiriska materialet mot referensramen med
utgångspunkt i den konceptuella modellen. Således har fem huvudområden

analyserats där respektive avrundats med förbättringsförslag. Kapitlet ligger till
grund för slutsatserna som presenteras i slutdiskussionen.

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Target Costing används i
produktutvecklingsprocessen på Volvo CE i Braås. Empirikapitlet uppfyller den första
delen av syftet där vi beskriver hur TC används. Således består detta kapitel av den
andra delen i syftet, att analysera användningen mot befintlig litteratur. Analysen är
strukturerad utifrån de fem huvudområdena som identifieras i den konceptuella
modellen av TC hämtade från Ansari et al. (1997) och Cooper och Slagmulder (1999):
interaktionen mellan produktutvecklingsprocessen och TC på Volvo CE, TC-processens
flöde,

involvering av

värdekedjan, tvärfunktionalitet

och

verktyg.

Eftersom

produktutveckling har en central roll för TC samt på Volvo CE inleds analysen med
interaktionen mellan produktutvecklingsprocessen och TC på Volvo CE och fortskrider
med resterande huvudområden. För de fyra senare återges hur TC används inom
respektive huvudområde på Volvo CE för att därefter analysera likheter och skillnader
med litteraturen samt vilka konsekvenser det kan tänkas få. Vidare identifieras
möjligheter för att förbättra produktutvecklingsprocessen med hjälp av TC och avslutas
med förbättringsförslag för respektive huvudområde i enlighet med bisyftet.

5.1 Interaktionen

mellan

produktutvecklingsprocessen

och

Target

Costing på Volvo CE
Volvo CE har gått från att vara den enda tillverkaren av dumprar till att idag konkurrera
på en global konkurrensutsatt marknad (programägare). Det innebär att marknaden har
mognat och det större utbudet av produkter därmed skapat högre krav från kunder vilket
även innebär att priset blir en konkurrensfråga i enlighet med Ibusuki & Kaminski
(2007). Marknadsförändringar i form av lagkrav ledde till att produktutvecklingen på
Volvo CE fokuserade på att möta dem för att ha säljbara produkter på marknaden.
Vidare ökade även kostnaderna och i sin tur priset utan att produktförändringarna ökade
kundvärdet i samma utsträckning. Tidigare kunde Volvo CE:s högre priser i jämförelse
med konkurrenterna alltid förklaras av att produkten varit bäst på marknaden eftersom
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de fokuserat på variablerna funktion och kvalitet i ”The Survival Triplet” som
utvecklats av Cooper & Slagmulder (1999). Detta sammanfaller även med Davila &
Wouters (2004) som menar att det finns situationer där teknik, ”time-to-market” och
krävande kunder är viktigare än kostnaden för en produkts framgång. Dock har priset
blivit en konkurrensfråga och i samband med att marknaden mognat ökade trycket för
deras prispositionering och produktledarskap på marknaden. Således uppmärksammade
Volvo CE prisvariabeln genom strategisk prisstyrning och började därmed styra
kostnader i produktutvecklingsprocessen med hjälp av TC. Detta stämmer överens med
Loosveld (2003) som betonar vikten av att uppmärksamma samtliga variabler i ”The
Survival Triplet”.

5.1.1 Kostnadsstyrning
Vidare kan införandet av TC på Volvo CE ses som en kritisk åtgärd för att bibehålla
lönsamheten i företaget. Detta sammanfaller väl med Zengin & Ada (2010) och
Yazdifar & Askarany (2012) som hävdar att ökad konkurrens och marknadsförändringar
tvingar företag att använda nya och kreativa metoder. Eftersom traditionella
kalkylmetoder sällan beaktar funktion och kvalitet var TC ett passande verktyg där
dessa integreras i produktutvecklingsprocessen, vilken spelar en central roll på Volvo
CE (Ax & Ask, 1995; Cooper & Slagmulder, 1997; Zengin & Ada, 2010). Detta fick
dock även en negativ effekt då tidigare erfarenheter av kostnadsreduceringar inte var
goda och följaktligen skapades negativa attityder. Kostnadsreduceringar kopplas ofta till
sämre lönsamhet och följs av bland annat uppsägningar och anställda blir oroliga.
Kostnadsreduceringar kan även innebära förändringar i arbete och tankesätt vilket kan
vara svårt eller ta tid att acceptera.
En kulturkrock, där företaget går från att vara ingenjörsdrivet till att präglas av
kostnadsreducering, diskuteras av Everaert et al. (2006) som en orsak till att TC inte
bidrar till förväntad prestation. Även Malmi & Brown (2008) anser att kultur är en
viktig beståndsdel inom verksamhetsstyrning för att säkerställa önskvärt beteende och
kan därmed ses som en orsak till det sämre resultatet. Kostnadsreducering ses ofta som
ett tecken på sämre produkt och kan ta tid att acceptera och förstå (delprojektledare).
Detta eftersom det är svårt att förändra anställdas tankesätt över en natt, från att endast
konstruera det som är bästa lösningen till att konstruera den bästa lösningen och
samtidigt den mest kostnadseffektiva. Det är tydligt att Volvo CE har framställt det nya
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arbetssättet som en metod för kostnadsreducering och inte kostnadsstyrning, i synnerhet
när de ser det som ett projekt som kommer ta slut inom snar framtid. Således saknas
stödjande organisation, struktur och processer för TC vilket får arbetet att upplevas som
tillfällig kostnadsreducering. Vidare blir det svårt för dem att införliva det i deras kultur
för att skapa önskvärt beteende. För att skapa acceptans för TC och undvika negativa
effekter och oväntade resultat behöver kunskaperna om TC öka på Volvo CE och ses i
ett långsiktigt perspektiv. Ökade kunskaper om TC skulle bidra till en bättre förståelse
bland anställda och metoden och dess aktiviteter skulle införlivas som en självklar del
av arbetet i produktutvecklingsprocessen. Vidare skulle heller inte allt arbete som har
lagts ned för att verkställa kostnadsreduceringsprogrammet inte förloras såsom nya
rutiner. Om de avslutar arbetet med TC i samband med att projektet blir klart och
samtliga återgår till det tidigare sättet att arbeta är det troligt att de stöter på samma
problem igen i framtiden och måste då börja om på nytt. Det skulle innebära slöseri med
tid och resurser. De verkar i en global och mogen marknad där priset endast börjat bli en
konkurrensfråga och ny teknik och snabba förändringar lämnar inte utrymme för
misstag (Ansari et al., 1997).
5.1.1

Förbättringsförslag

Volvo CE bör presentera kostnadsreduceringsprogrammet som en början till att arbeta
med kostnadsstyrning och benämna det ”Target Costing” för att det inte ska ses som en
tillfällig kostnadsreducering. En möjlighet för Volvo CE är att utnyttja sin
”verksamhetsutveckling” till detta där de avlägger fem procent av arbetstiden till
förbättringar. De kan använda en sex månaders period till att använda de fem procenten
till att introducera TC som ett verktyg i produktutvecklingsprocessen och låta anställda
analysera sitt eget arbete och rutiner för att komma med förslag till hur de kan förändra
strukturer och processer som de är delaktiga i till att stödja långsiktig kostnadsstyrning.

5.2 TC-processens flöde
TC kan användas för att utveckla både nya och befintliga produkter (Ansari et al.,
1997). Dock hävdar författarna att det är vanligast vid utveckling av nya produkter.
Således fokuserar befintlig litteratur på att beskriva hur TC bör användas vid utveckling
av nya produkter. Detta är något som ligger långt ifrån Volvo CE:s sätt att arbeta
eftersom de verkar i en konservativ marknad där helt nya produkter sällan utvecklas.
Således präglas deras produktutvecklingsprocess av detta och därmed även aktiviteterna
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inom TC vilket innebär skillnader från de dokumenterade karaktärsdragen för TCprocessen. Utöver det präglas dumpern även av låga volymer vilket innebär att
kostnadsreducering inte alltid sker till sista kronan vilket är vanligt i höga volymer där
det finns skalfördelar. Detta sammanfaller med Davila & Wouters (2004) som menar att
exempelvis teknik ibland är viktigare än kostnaden. Således finns det legitima
anledningar för Volvo CE att använda TC på ett sätt som passar deras
produktutveckling, kunder och bransch som därmed utmärker deras process.

5.2.1 Produktutvecklingsprocessen
Produktutvecklingsprocessen på Volvo CE är omfattande med flera faser och
kvalitetskontroller där flera är indelade i delfaser med ”gates” emellan som dumpern
måste passera i enlighet med Cooper (1990). Eftersom Volvo CE sällan tillverkar nya
produkter bygger produktutvecklingsprocessen på att utveckla befintliga produkter.
Utifrån det empiriska materialet går det att urskilja specifika aktiviteter som faktiskt
sker och är avgörande för processen. Dessa är: framtagande av ”business opportunity”,
tester för genomförbarhet, att förkasta eller utveckla koncept, konstruera konceptet samt
industrialisera och följa upp utifrån ”QDCF”. Lönsamhetsmål och vinstkrav behandlas
inte i stor utsträckning i produktutvecklingsprocessen utan fastställs på högre nivå.
Volvo CE:s produktutvecklingsprocess går att hänföra till en kombination av steg från
flera författare som illustreras i tabell 5.1. Deras första och andra steg ligger i enlighet
med Ibusuki & Kaminski (2007), koncept- och produktutveckling, där varje steg består
av en mängd åtgärder. Orsaken till att marknadsundersökning inte används av Volvo CE
ligger i att de sällan utvecklar nya produkter och den delen av arbetet utförs på högre
nivåer för strategiska ändamål. När det gäller produktdesign som både Ansari et al.
(1997) samt Atkinson et al. (2012) nämner är det samma orsak och en dumper kan
endast se ut som den gör för att uppfylla sitt syfte vilket innebär att den fasen inte bidrar
till ytterligare kundvärde. Det tredje steget sammanfaller med alla författarna som
presenteras i tabell 5.1 och är stadiet när koncepten verkställs. Atkinson et al (2012) ser
det dock som ett sista steg vilket inte är fallet för Volvo CE. De behandlar även tredje
steget av Ibusuki & Kaminski (2007), processutveckling, och fjärde steget av Ansari et
al. (1997), distribution, service och disposition. Detta gör de i respektive del av
industrialiseringsfasen där tillverkningen förbereds och lansering och eftermarknad
planeras.
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Volvo CE

Volvo CE – Enligt
konceptuella
modellen

Ansari et al. (1997)

Ibusuki &
Kaminski (2007)

Atkinson et al. (2012)

Krav
Koncept

Definitionsfasen

Marknadsundersökning

Konceptutveckling

Marknadsundersökning

Produktutveckling

Produktdesign

Processutveckling

Produktutveckling

”Development”

Produktdesign
Produktutveckling

”Final
Development”
Industrialisering

Produktutveckling
Processutveckling

Distribution, service
och disposition

Tabell 5.1 – Produktutvecklingsprocessen på Volvo CE relaterad till referensramen

Processutveckling är en viktig del för att bibehålla ett högt flöde i produktionen. När
nya konstruktioner skapas kan förändringar skapa störningar i flödet och få kostsamma
konsekvenser. I samband med att dumpern tillverkas i låga volymer och främst efter
order är det även av stor vikt att marknaden förbereds innan produkten börjar tillverkas
för att planera produktionen. Brister planeringen kan det skapa höga kostnader för
Volvo CE såsom kapitalkostnaden för lagerhållning av maskinerna vilket innebär att de
i princip måste vara sålda innan tillverkningen börjar. Vidare innehar distributionen en
viss komplexitet eftersom dumprarna är stora och tunga och måste fraktas styckvis så
även det måste planeras i god tid. Detta sammanfaller med Afonso et al. (2008) som
betonar vikten av snabb marknadsintroduktion vid hård konkurrens.
5.2.1

Definitionsfasen

Definitionsfasen på Volvo CE handlar om att fastställa målkostnader i enlighet med
Ansari et al. (1997) och Cooper & Slagmulder (1999). Det som skiljer sig väsentligt är
att Volvo CE är tvungna att sänka kostnaderna för att förbättra lönsamheten.
Kostnadsreduceringsbehovet är således utgångspunkten för deras TC-process. Detta
skiljer sig från den befintliga litteraturen där Ansari et al. (1997) anser att
utgångspunkten bör ligga på marknaden och dess behov medan Cooper & Slagmulder
(1999) sätter lönsamhet och konkurrens som utgångspunkt. Det går tydligt att urskilja
att

Volvo

CE

befinner

sig

mellan

dessa

utgångspunkter

där

de

utför

marknadsundersökningar för att förstå och värdera kundens krav samtidigt som de utgår
från egna långsiktiga lönsamhetsmål. Dock sker detta på högre nivåer och inte i TCprocessen. För Volvo CE ledde detta till att kostnadsgapet representerades av ett
kostnadsreduceringsmål eftersom de inte utvecklar en ny produkt utan utvecklar
befintliga med fokus på kostnadsreducering. Kostnadsreduceringsmålet bryts ned
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genom att paketera koncepten till olika avdelningar som behandlar olika delar av
produktens livscykel såsom utveckling, leverantörer och produktion vilket sammanfaller
med Ansari et al. (1997) som menar att detta görs för att minska kostnadsgapet. På
Volvo CE sker denna nedbrytning redan i definitionsfasen vilket innebär att de inte
beräknar någon nuvarande kostnad för hela produkten eftersom det var den de utgick
från

när

kostnadsreduceringsmålet

fastställdes.

För

Volvo

CE

blir

kostnadsreduceringsmålet därmed motsvarigheten till kostnadsgapet (Ansari et al.,
1997; Cooper & Slagmulder, 1999). Detta påverkar Volvo CE:s struktur av TCprocessen och skiljer sig från de fundamentala stegen som presenteras av Ax et al.
(2008). I figur 5.1 illustreras hur dessa skiljer sig åt för de första sex stegen och det är
tydligt att de tre första stegen utgör den största skillnaden i samband med att Volvo CE
utvecklar och sänker kostnaderna på befintliga produkter.

TC-processen enligt Ax et al. (2008)
1. Identifiera
önskade
produkt- och
serviceattribut

2. Fastställa
marknadspris

3. Fastställa
vinstkrav

4. Fastställa
målkostnad

5. Bryta ned
målkostnaden

6. Minska
kostnadsgapet

3. Bryta ned
kostnadsreduceringsmål

4. Minska
kostnadsgapet

TC-processen på Volvo CE
1. Identifiera
behov för
kostnadsbesparing

CECE

2. Fastställa
kostnadsreduceringsmål

Figur 5.1 – Skillnad på TC-processen mellan Ax et al. (2008) och Volvo CE

För att bryta ned kostnadsreduceringsmålet utövas VE som leder till flera koncept på
komponent- och artikelnivå. Varje koncept har sin egen målkostnad och tillsammans
representerar de kostnadsreduceringsmålet. I detta steg tar de även hjälp av ”cost
engineers” som bidrar med specialkunskaper i att hantera ”cost tables” vilket innebär
detaljerad kostnadsinformation för exempelvis råmaterial, inköpta komponenter och
processer (Ansari et al., 1997). Denna information kan även ses som en del av den
cybernetiska styrningen, att ge stöd för beslut (Malmi & Brown, 2008). Dock är det
tydligt att den största delen av informationen går ”nedströms” i värdekedjan. Detta ger
negativa effekter genom att Volvo CE då måste hantera kostnadsreduceringen på egen
hand istället för att få hjälp av aktörer som befinner sig högre upp i kedjan. De går miste

______________________________________________________________________
- 86 -

_________________________________-Analys-______________________________
om potentiella idéer från leverantörer eller deras möjlighet att förändra sina produkter
innan koncepten fastställs.
Användningen av VE på Volvo CE skiljer sig väsentligt från Ansari et al. (1997) och
Cooper & Slagmulder (1999). Författarna hävdar att det används i utvecklingsfasen i
produktutvecklingsprocessen för att nå målkostnaden efter att den har satts och därav
minimera kostnadsgapet vilket illustreras i figur 5.2. Figuren visar en jämförelse av den
konceptuella modellen av referensramen respektive hur VE används på Volvo CE.
Vidare är det tydligt att Volvo CE använder verktyget tidigare, i definitions- och
utvecklingsfasen vilket beror på att deras produkt och marknadspris redan existerar.
Målet är inte heller att utveckla nya produkter utan sänka kostnaderna på befintliga
produkter och samtidigt öka kundvärdet. För att de inte ska försumma funktion och
kvalitet när de sänker kostnaderna är det avgörande att använda VE i samband med
konceptframtagningen. Andra omgången av VE är när de inte uppfyller den beräknade
kostnadsbesparingen under produktutvecklingsfasen. I det fallet sammanfaller det med
Ansari et al. (1997) och Cooper & Slagmulder (1999), att VE används för att minimera
kostnadsgapet. Detta är viktigt för Volvo CE att beakta när de ska utveckla en helt ny
produkt eftersom aktiviteterna då kan kräva en annan ordning i likhet med litteraturen.
Det vill säga att vid framtagandet av en ny produkt måste de först konstruera produkten
i enlighet med kund- och lönsamhetskraven för att ta fram en målkostnad och därefter
arbeta med VE för att nå målkostnaden (Ansari et al., 1997; Cooper & Slagmulder,
1999).
Användningen av VE enligt
konceptuella modellen

Användningen av VE enligt
Volvo CE
Kostnadsreduceringsmål

Eliminera kostnadsgap

Produktutveckling

Definitionsfas
Utöva Value Engineering

Processutveckling

Välja VE-förslag

Utöva VE & ta fram koncept
Målkostnader

Utvecklingsfas

Produkt- & processutveckling
VE, trade eller döda projekt

Figur 5.2 – Skillnad på användningen av VE mellan konceptuella modellen och Volvo CE
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Definitionsfasen resulterar i enlighet med Ansari et al. (1997), Ax et al. (2008) samt
Cooper & Slagmulder (1999) till fastställande av målkostnad dock inte en för hela
produkten utan flera målkostnader på komponent- och artikelnivå som tillsammans
skapar en total målkostnad. Detta illustreras av figur 5.3.
Volvo CE i Braås

Volvokoncernen
Marknadsundersökning

Koncept
Vinstkrav &
lönsamhetsmål

Kostnadsreduceringsmål/
målkostnad

Bryta ned
målkostnad

Value
Engineering

Koncept

TOTAL
MÅLKOSTNAD

Koncept
Konkurrensanalys

Figur 5.3 – Definitionsfasen på Volvo CE, inspirerad av Ansari et al. (1997) & Cooper & Slagmulder (1999)

Som figuren illustrerar har Volvo CE inte några specifika steg för att ta fastställa
vinstkrav och marknadspris som beskrivs av Ansari et al. (1997). Vinstkrav och
lönsamhetsmål fastställs ovanför styrgruppen vilket bekräftas av att Vd:n gav
utmaningen. Det betyder att Volvo CE i Braås inte har inflytande för den processen utan
arbetar efter dem satta kraven. Därmed är det viktigt att ledningen använder sig av
styrmetoder som skapar rätt beteende i organisationen för att målen ska uppnås samt att
dessa stödjer varandra (Malmi & Brown, 2008). Ordföranden beskriver att framtagandet
av marknadspriset sker genom referenser till befintliga produkter och analys av trender
med utgångspunkt i lönsamheten. Detta sammanfaller med metoden ”physical
attributes-based adjustment” som enligt Ansari et al. (1997) är lämpad till produkter där
funktionaliteten ändras långsamt och där de fysiska attributen uttrycker kundernas krav.
Således fastställer de ett marknadspris som de tror att de kan sälja för utifrån kontakt
med kunder.
I enlighet med produktchefen är processen i definitionsfasen oförutsägbar vilket kan ge
negativa effekter i framtiden och kan behöva standardiseras i högre grad. Detta
diskuteras även av Everaert et al. (2006) som tror utifrån sin studie att en mindre
standardiserad produktutvecklingsprocess påverkar TC:s framgång negativt. Detta
beskrivs även av Malmi & Brown (2008) som menar att strukturer, regler, metoder,
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värderingar och övriga åtgärder som används för att påverka styrningen och beteenden
bör stödja varandra för optimal styrning. Vidare är det viktigt att betona att hela denna
process endast utförts en gång i samband med ”workshop” och konsulter när
kostnadsreduceringsprogrammet startade. Ytterligare ser Volvo CE arbetet med TC som
ett projekt vilket innebär att det har ett slut och är därmed ännu en orsak till svagt
stödjande organisation, processer och struktur. Denna brist kan även leda till att
aktiviteter tar längre tid än nödvändigt vilket är slöseri och påverkar företaget negativt
på lång sikt när det gäller ”time-to-market”. Med hänsyn till att definitionsfasen är
omfattande och avgörande för kommande aktiviteter bör en formell uppdatering av
information genomföras oftare för att ny information från kunder och konkurrenter ska
beaktas.
Något som exempelvis inte beaktas i tillräckligt hög grad är konkurrensanalys vilket
Ansari et al. (1997) ser som en avgörande faktor vid framtagande av marknadspris
eftersom de befinner sig i en mogen marknad och har en konservativ produkt. Volvo CE
utför benchmarking internt och externt enligt ordföranden. De känner till
konkurrenterna och deras strategier dock var det ingen av respondenterna som lyfte
fram det som en given del i processen. Som Afonso et al. (2008) betonar är det viktig att
produktutvecklingsprocessen

är

snabb

med

kort

livscykel

för

snabbare

marknadsintroduktion vid hård konkurrens. I samband med att konkurrensen ökat och
produkten börjat bli priskänslig skapas incitament att bli mer medveten om
konkurrenternas produkt och kundvärdet de erbjuder. I synnerhet när definitionsfasen är
utdragen.

Om det försummas riskerar Volvo CE att öka trycket på sin

marknadsposition.
Vidare befinner sig de viktigaste aktiviteterna redan i definitionsfasen vilket innebär att
den bör struktureras för att skapa en given och formell plats för TC-aktiviteterna och
därmed skapa en systematiskt disciplinerad process (Clifton et al., 2004; Cooper &
Slagmulder, 1999). En tydlig struktur skulle bidra till en mer tidseffektiv och
förutsägbar process med tydligare ansvarsfördelning.
5.2.2

Utvecklingsfasen

Cooper & Slagmulder (1999) framhäver vikten av att TC-processen är disciplinerad där
framtagande av produkten i enlighet med den fastställda målkostnaden övervakas för att
______________________________________________________________________
- 89 -

_________________________________-Analys-______________________________
inte bryta den ”gyllene regeln”. Detta sammanfaller med arbetet på Volvo CE där
utvecklingsprojekten

går

igenom

många

”gates”

för

att

komma

till

industrialiseringsfasen där de vid varje övergång försäkrar att målkostnaden inte
överskrids med hjälp av ”QDCF”, ”PPP” och riskhantering. Flera av respondenterna
betonade även att projekten ”dödas” när målkostnaden inte kan upprätthållas eller när
projektet inte är genomförbart med rätt nivå på kvalitet. Det innebär att även om
projektet är mitt i genomförandet när de upptäcker att kostnadsbesparingen inte är
tillräcklig stängs det ned. Om projektet färdigställs slösas både resurser och tid som
kunde användas till andra potentiella kostnadsbesparingar. Detta överensstämmer med
Cooper & Slagmulder (1999) som anser att konsekvenserna av att inte nå målkostnaden
är att projekten läggs ned. På så sätt skapas en medvetenhet om att sätta realistiska mål
för att inte skapa uppgivelse bland anställda i enlighet med Cooper & Slagmulder
(1999). Detta samstämmer även med studien av Everaert et al. (2006) som kom fram till
att de företag som lyckades med TC inte bröt ”den gyllene regeln”, att inte överskrida
målkostnaden. Dessa konsekvenser är även viktiga för att förmedla budskapet till
anställda såsom att inte finns mening i att försköna idéer och vilka resultat som
förväntas.
När ett projekt inte uppnår målkostnaden men exempelvis har ett högt värde för kunden
leder det till strategiska överväganden i enlighet med Cooper & Slagmulder (1999). För
Volvo CE handlar det däremot om komponenter och artiklar istället för hela produkter.
Med hänsyn till företagets konkurrensstrategi är det viktigt att de inte försummar
funktion och kvalitet som gör produkten bättre än konkurrenternas. Produktchefen
beskriver detta scenario när exempelvis en konstruktör inte kan leverera en design till
specifikationskostnaden och får trade:a kostnaden mot något annat, helst inom
funktionsgruppen. Dessa överväganden sker i större grad inom ”Update Project”
eftersom den behandlar större förändringar på produkten i jämförelse med ”PULS”,
inköp och produktionsutveckling. I exempelvis ”PULS” utvecklas mindre komponenter
och artiklar som går att implementera relativt snabbt och har en mindre budget att arbeta
med. Detta är även orsaken till att större projekt med kostnadsrelationer som påverkar
produkten i större grad omhändertas av ”Update Project”.
Vidare förespråkar Coooper & Slagmulder (1999) ett sista steg i TC-processen med
syfte att överföra kostnadskraven till leverantörerna ”Component-Level Target
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Costing”. Författarna anser även att företagen i det stadiet bör bryta ned produkten i
huvudkomponenter eller funktion för att fastställa målkostnader och därefter ansvaret
för dessa till olika team. Volvo CE ligger nära med litteraturen i detta arbete där de har
fördelat kostnadsreduceringsmålet till de fyra projekten och illustreras i figur 5.4.

Målkostnad på
projektnivå

Målkostnad på
delprojektsnivå

Leverantörer
involveras på
artikelnivå

Figur 5.4 – Nedbrytning av ansvaret för kostnadsreduceringsmålet, inspirerad från steg tre av Cooper &
Slagmulder (1999)

De fyra projekten i programmet har dock inte ansvar för specifika komponenter eller
funktioner utan vilka projekt de ansvarar för baseras på delprojektets omfattning,
komplexitet och ledtid. Vidare är kostnadsreduceringen fördelad på delprojekten som
tillsammans uppfyller målkostnaden. Således försvinner den tredje aktiviteten i steg tre
av Cooper & Slagmulder (1999) då Volvo CE inte fördelar målkostnaden på
komponenter utan på projekten. Volvo CE har därmed endast tre aktiviteter som
illustreras i figur 5.4. På så sätt är det lättare för Volvo CE att uppskatta tid och resurser
som varje team kräver. Detta var även något som de inte fick att fungera vid första
försöket vilket tyder på att det är en avgörande del av arbetet med TC för att ha kontroll
och översikt över arbetet samt tydligare ansvarsfördelning. Volvo CE lärde sig av sina
tidigare misstag när konsekvenserna av att inte fördela ansvar, mål och kostnader blev
att resultaten uteblev. Den sista aktiviteten i ”Component-Level Target Costing” är att
involvera leverantörerna för att låta dem komma med offerter på bästa lösningar och
därmed överföra kostnadskraven. Detta görs dock inte på Volvo CE i stor utsträckning
förutom angående enstaka artiklar vilket är en brist då de förlorar potentiella
reduceringar ”uppströms” i sin värdekedja. Även inköpskoordinatorn anser att det är en
brist där han planerar att i framtiden bjuda in leverantörer och diskutera lösningar på
plats.
5.2.3

Industrialiseringsfasen

Industrialiseringsfasen för Volvo CE innebär att delprojektet både verifierats och
validerats och är redo att implementeras. Endast de lönsamma projekten når denna fas
eftersom Volvo CE är noggranna med att följa upp och stänga ned delprojekten som inte
kommer leda till förväntade resultat i enlighet med Cooper & Slagmulder (1999). Här
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sker även en viss processutveckling inför produktionen och den bästa processen för en
aktivitet dokumenteras i ”White Book”. I detta skede vet de även exakt vad det kommer
kosta enligt produktchefen vilket är en fördel eftersom de därmed kan förbereda
marknaden och få in orders innan serieproduktionen startar. Ansari et al. (1997) anser
dock att det endast går att uppskatta vilka kostnader som kan uppnås och menar att
målkostnaden endast kan jämföras efter att produktionen startat. Detta är viktigt för
Volvo CE att beakta eftersom förändringar i material, leverantör, konstruktion, design
eller tillverkningsprocess kan

i

början

leda till

oförutsägbara

händelser i

serieproduktionen och därmed orsaka högre kostnader.
5.2.4

Förbättringsförslag

Volvo CE:s största utvecklingsmöjlighet för att skapa en mer disciplinerad process är att
kartlägga aktiviteterna som utförs i likhet med GDP. Det första steget bör vara att
utforma en flödeskarta där alla steg analyseras för att ligga i linje med den långsiktiga
strategin. Det optimala för Volvo CE skulle vara att bädda in flödeskartan i deras
befintliga GDP. Vidare bör utvecklingsfasen samtidigt förenklas genom att analysera
värdet av alla ”gates” som produkten passerar. Sammanfattningsvis skulle en mer
strukturerad definitionsfas och en förenklad utvecklingsfas skapa en bättre balans av
aktiviteterna i flödet. Utöver detta finns det stora möjligheter för Volvo CE att arbeta
närmare med leverantörer och därmed överföra en del av kostnadskraven på olika sätt.
Ett exempel är att sortera leverantörer och deras grad av betydelse för kostnader och
därefter välja ut och bjuda in till specifika tvärfunktionella möten som berör deras
komponent eller artikel för att få deras synpunkter.

5.3 Involvering av värdekedjan
Ansari et al. (1997) beskriver en sjätte grundprincip för TC som handlar om att
involvera värdekedjan. Volvo CE involverar värdekedjan både ”uppströms” och
”nedströms” på olika sätt. ”Nedströms” hämtas information via kunder och
återförsäljare

gällande

kundkrav

enligt

ordföranden.

”Uppströms”

involveras

leverantörer på olika sätt beroende på deras roll eftersom en del leverantörer endast är
återförsäljare medan andra tillverkar själva enligt inköpskoordinatorn. Involvering av
värdekedjan ”uppströms” sker mestadels under inköpskoordinatorn och gäller till största
del artiklar. Inköpskoordinatorn hanterar de koncept som berör leverantörer samt inte
har behov av tekniskt stöd av de som togs fram i definitionsfasen genom VE. Således
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realiseras dessa koncept parallellt med resterande delar i produktutvecklingsprocessen
dock bidrar de inte till stora besparingar då de berör enstaka artiklar. Cooper &
Slagmulder (1999) anser däremot att leverantörerna involveras som en aktivitet i det
tredje steget ”Component-Level Target Costing” i syfte att överföra kostnadskrav till
leverantörer.
Utöver koncepten som tillhör inköpskoordinatorn har även resterande projekt en
projektinköpare vilket innebär att de involverar leverantörerna vid framtagande av
prototyper. Det kan exempelvis hända när ett projekt inte når målkostnaden och
komponenter och artiklar analyseras av ”cost engineers” som specialiserar sig på
kostnader leverantörer bör kunna erbjuda. I vissa fall kan de även analysera
leverantörernas effektivitet i deras tillverkningsprocess. Även inom inköpsavdelningen
har de ”supplier development” som samarbetar med leverantörer för att säkra deras
processer. Ett sådant samarbete minskar ansträngningarna för kostnadsreduceringar i
enlighet med Ansari et al. (1997) och Swenson et al. (2003). Att både ”cost engineers”
och ”supplier development” arbetar med leverantörerna kan dock skapa förvirring och
risk för dubbelarbete. Detta ger negativa effekter avseende tid och förtroende hos
leverantörer.
Ett annat sätt att involvera leverantörer är att de har möjlighet att komma med
produktkritik. Produktchefen betonar vikten av att lyssna på leverantörer och samarbeta
så tidigt som möjligt i projekten vilket överensstämmer med Ansari et al. (1997) som
hävdar att det leder till ett högre värde för produkten. Detta sker dock inte i stor
utsträckning på grund av tidsbrist enligt produktchefen och inköpskoordinatorn och
utgör en stor utvecklingsmöjlighet. Vidare innebär det att det finns en risk att de
försummar möjligheter för kostnadsreducering.
Volvo CE involverar sina leverantörer på olika sätt i flera steg dock råder det otydlighet
angående samarbetet eftersom det utförs av både ”cost engineers” och ”supplier
development”. Vidare kan val av leverantörer hämma deras möjligheter för ytterligare
kostnadsreducering. Detta antyder på bristande struktur av inköpsarbetet och därmed
förbättringsmöjligheter. Det finns ingen mening med att använda sig av tillfälliga
leverantörer som erbjuder bättre pris eller lösning till en prototyp när de inte kan
användas på lång sikt som ökar kostnaderna när de kommer till produktionen och har
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bytt till befintliga leverantörer. Således utför de halva arbetet som Cooper & Slagmulder
(1999) beskriver genom att ta fram offerter dock skapas ingen nytta eftersom de inte
använder dem. Således tar de fullt eget ansvar för kostnadskraven.

De största

utvecklingsmöjligheterna utgörs därmed av närmare samarbete med leverantörer,
tydligare ansvarsfördelning och större flexibilitet vid inköp och val av leverantörer.
5.3.1

Förbättringsmöjligheter

För att involvera värdekedjan i enlighet med användningen av TC och nyttja alla
möjligheter för kostnadsreducering bör det bli enklare att byta leverantörer. Detta
behöver inte betyda en stor förändring utan endast en mindre justering av
ansvarsfördelningen. ”Commodity buyers” och ”supplier development” bör samarbeta
där ”supplier development” kan bidra med att analysera och kvalitetssäkra nya
potentiella leverantörer med mer lönsamma offerter. Detta kan det finnas utrymme för
under den tid det tar för prototypen att verifieras samt valideras för att nå
industrialiseringsfasen.

5.4 Tvärfunktionalitet
Tvärfunktionalitet är en grundprincip inom TC och anses vara en av de viktigaste
framgångsfaktorer för genomförandet (Ansari et al., 1997; Robinson, 1999).
Styrgrupperna på Volvo CE är sammansatta med tvärfunktionella team sedan flera år
tillbaka. Vidare är även de fyra teamen för respektive projekt i programmet
tvärfunktionella

dock fanns inte

leverantörer med i

konceptutvecklingen i

definitionsfasen. Detta är något Ansari et al. (1997) förespråkar och anser även att andra
utomstående aktörer såsom kunder och återförsäljare ingår. Detta belyses av
inköpskoordinatorn som anser att leverantörerna bör ha en större roll vid
konceptutvecklingen och sammanfaller med den tidigare diskussionen om den
komplicerade inköpsprocessen som hämmar deras möjligheter för kostnadsreducering.
Vidare har Volvo CE endast utfört konceptutveckling via VE en gång vilket innebär att
de inte hunnit utveckla den processen optimalt. Således finns det utrymme för att
utvecklas och bjuda in viktiga aktörer när eller om de upprepar processen vilket kan ge
till nya perspektiv och möjligen bättre förslag.
De tvärfunktionella teamen på Volvo CE värderar en variation av kompetens och
erfarenhet för att utveckla framgångsrika produkter. Vidare betonade samtliga
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respondenter att kunskap är deras viktigaste resurs och konkurrensfördel vilket
sammanfaller med Wang & Ahmed (2007) som menar att resurser och kapabiliteter
ligger till grund för organisationers konkurrensfördelar. För att kunna anpassa sig till
omvärldsförändringar är det viktigt för Volvo CE att integrera, skapa och konfigurera
om interna och externa kompetenser i enlighet med definitionen av dynamiska
kapabiliteter (Teece et al., 1997). Dessa dynamiska kapabiliteter kan ha varit en del av
orsaken till att det första initiativet att införa TC misslyckades. De lyckades heller inte
utnyttja sina resurser genom metoden för att utveckla nya rutiner i enlighet med Collier
& Knight (2009). Ett exempel på detta är projektledarna i ”PULS”-projektet som själva
utförde merparten av arbetet under första initiativet på grund av otydlig
ansvarsfördelning och ansvarstagande. Detta ledde till att individer inte visste vad de
skulle göra eller missade möten och således ökade konflikter mellan avdelningar i
enlighet med Ansari et al. (1997) samt Zengin & Ada (2010). Vidare utvecklades detta
till att under andra omgången tillsätta valideringsledare i projekten och projektledarna
delegerades tydligt ansvar och leverans. Detta för att styra delprojekten i exempelvis
”PULS” genom att lättare nyttja andra resurser vid behov och olika tidpunkter. Detta
sammanfaller med Ansari et al. (1997) och Robinson (1999) som hävdar att ledarskap är
en viktig framgångsfaktor vid genomförande av TC. Även Malmi & Brown (2008)
betonar administrativ styrning som en del av verksamhetsstyrningen för att skapa
önskvärt beteende genom organisationsstrukturen samt i vilken utsträckning anställda
hålls ansvariga för sina handlingar.
Projekten i kostnadsreduceringsprogrammet på Volvo CE har tvärfunktionell struktur
med ett grundteam vilket innebär att de plockar in personer med rätt kompetens vid
behov och olika tidpunkter i delprojekten. Detta anses enligt projektledarna i ”PULS”
vara avgörande för projektens framdrift och sammanfaller med Collier och Knight
(2009) som anser att TC ger användbar information för beslut som förbättrar kapaciteten
och resursbasen i organisationen. Detta bekräftar även studien av Akhbari et al. (2012)
som fann ett delvis positivt samband mellan dynamiska kapabiliteter och
prestationsresultat genom användning av TC.
Vidare delar Prieto et al. (2009) dynamiska kapabiliteter in i tre delar inom
produktutvecklingsprocessen:

kunskapsgenerering,

kunskapsintegrering

och

kunskapsomkonfigurering.
Kunskapsgenerering
användes
när
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kostnadsreduceringsprogrammet infördes där de med hjälp av ”workshop identifierade
problem och problemlösning samt kunskap för att kostnadsreducera och utveckla
produkter. Dessa aktiviteter slutade dock utföras efter att konsulterna lämnade över
arbetet till Volvo CE. Således finns det inga formella aktiviteter för att identifiera
problem och problemlösning utan det vilar på individernas egna initiativ som
delprojektledaren belyste. Ordföranden betonade att det var något som förväntades av
anställda dock är problemet att få de att ta sig an delprojekten. Således kan det
ifrågasättas hur stort ansvarstagandet är och det bör utvecklas en formell aktivitet för att
öka kunskapsgenereringen (Prieto et al., 2009). Den aktivitet som har utvecklats av
Volvo CE är konceptet ”verksamhetsutveckling” där anställda lägger fem procent av
arbetstiden till förbättringar. Detta bidrar däremot endast till mindre förbättringar inom
respektive individs område inom ett valt tema och stödjer därmed inte TC-processen.
Vidare handlar kunskapsintegrering om att avslöja och dela kunskap som en del av
produktutvecklingsprocessen (Prieto et al., 2009). Volvo CE har en databas som de
kallar ”White Book” där ”bäst praxis” och slutsatser i projekt finns dokumenterat och
sprids. Även kunskapsomkonfigurering utförs på Volvo CE genom att de har ett
grundteam i respektive projekt där de plockar in individer som besitter den kunskap som
behövs. Således har de flexibla relationer och team som omorganiserar och kombinerar
kunskaper i de aktiviteterna (Prieto et al., 2009).
Under det andra initiativet har Volvo CE i enlighet med Collier & Knight (2009) lyckats
utnyttja sina resurser genom TC för att utveckla nya rutiner. Detta genom att lösa
problem angående konceptutveckling samt produkt- och processteknik där de använder
TC som en egen dynamisk kapabilitet (Collier & Knight, 2009; Prieto et al., 2009). De
har anpassat TC till kostnadsreduceringsmålet i produktutvecklingsprocessen genom att
förändra flödet i aktiviteterna som diskuterades tidigare, exempelvis att de använder VE
vid utveckling av koncept som utgångspunkt för att utveckla och kostnadsreducera
befintliga produkter. Det finns dock ett behov av formella aktiviteter för
kunskapsgenerering inom TC på Volvo CE. Eftersom de har gott om idéer men svårt att
få dem i drift när det vilar på individer kan det behövas stöd och engagemang från andra
individer. Detta bekräftas av (Prieto et al., 2009) som menar att en kombination av
självständighet, prestationsstyrning, stöd och förtroende underlättar dynamiska
kapabiliteter för kontinuerlig produktutveckling.
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5.4.1

Förbättringsmöjligheter

På Volvo CE behöver idégenereringsaktiviteter finnas som en given del av TCprocessen. Detta kan införas på olika sätt där ett exempel är formella ”workshop” för
brainstorming och idéframtagning i enlighet med andra aktiviteten inom VE (Ansari et
al., 1997). Detta bör ske tvärfunktionellt för att få olika aspekter redan vid
idéframtagning och utveckla realistiska koncept. ”Workshop”-en bör styras av
programägaren och hans ledningsgrupp eftersom de har bäst översikt på helheten.
Optimalt vore att en av dem ansvarar för att ”workshop”-en utförs med jämna
mellanrum

och

handplockar

personer

från

berörda

avdelningar

med

utvecklingsmöjligheter. Idéer och koncept som framställs kategoriseras på liknande sätt
som tidigare, beroende på dess omfattning. Formella utvecklingsaktiviteter skulle även
förändra budskapet med TC från kostnadsreducering till kostnadsstyrning i
produktutvecklingsprocessen eftersom det förstnämnda skapar negativa attityder. Detta
ger Volvo CE bättre förutsättningar att hålla TC vid liv på lång sikt istället för att se det
som ett tillfälligt kostnadsreduceringsprogram.

5.5 Verktyg
Ansari et al. (1997) betonar vikten av att välja rätt verktyg för TC:s framgång. Volvo
CE använder flera verktyg på olika sätt och ändamål. Det som tydligt skiljer sig från
Ansari et al. (1997) är benämningen på verktygen eftersom företaget har anpassade
verktyg för sin egen verksamhet där innebörden till stor del är likadan. Ett typiskt
exempel på detta är användningen av VE som uppfattades olika av respondenterna,
produktchefen ansåg att det användes kontinuerligt medan projektledarna såg det som
en specifik process vid framtagning av nya produkter. Volvo CE använder även
egenutvecklade verktyg. Vidare är ordföranden inte imponerad av verktyg utan det
viktigaste är ordning och reda. Detta kan tolkas som att det är viktigt att ha verktyg som
stödjer företagets processer i enlighet med Loosveld (2003).
5.5.1

Value Engineering - VE

I produktutvecklingsprocessen på Volvo CE är VE det första verktyget som används för
att uppnå målkostnaden. Det primära syftet är att sänka kostnaderna samtidigt som
kvalitet och funktion bibehålls och därmed öka värdet på produkten vilket sammanfaller
med Loosveld (2003). I enlighet med Ansari et al. (1997) används VE på Volvo CE för
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att analysera funktioner hos produkter, processer och service och uppnå dessa för lägsta
möjliga totalkostnad.
Det första steget inom VE är enligt Ansari et al. (1997) att identifiera och välja vilka
komponenter som behöver kostnadsreducering utifrån ett värdeindex, kvoten av
procentuell betydelsegrad och kostnadsandel av produktens totala kostnad. Volvo CE
använder inte värdeindex vid val av komponenter för kostnadsreducering. De beräknar
däremot komponenters procentuella kostnadsandel och väljer de som bär störst
kostnader samtidigt som dess komplexitet och risk vid förändring vägs in. Orsaken till
att Volvo CE inte beaktar betydelsegraden kan vara flera. Ett kan vara att de endast har
en konservativ produktserie där kraven är relativt enkla och inte ”mångdimensionella”.
Således har företaget bra koll på vad som inte får försummas. Vidare kan det även vara
en effekt av att deras mål är att sänka kostnaderna på sina produkter för att förbättra
lönsamheten. Det är tydligt att detta påverkas i stor grad av företagets kreativitet och
tidigare erfarenhet vilket sammanfaller med Ansari et al. (1997) och Loosveld (2003).
Deras fokus ligger därmed i att använda detaljerad kostnadsinformation genom ”cost
engineers” vilket även Loosveld (2003) betonar för att kostnadsbesparingar ska ske.
Det andra steget innebär att utveckla idéer för kostnadsreducering genom kreativitet och
brainstorming (Ansari et al., 1997). Detta gjorde Volvo CE under olika ”workshop” i
flera omgångar i tvärfunktionella team genom att fråga sig vad som kan reduceras,
elimineras, kombineras, ersättas med substitut, omordnas eller förbättras (Ansari et al.,
1997). Det tredje och sista steget är att testa och implementera lovande idéer vilket
kräver ett fastställande om idéerna som togs fram i det andra steget är tekniskt
genomförbara och accepterade av kunden (Ansari et al., 1997). Detta gjorde Volvo CE
genom att sammanställa idéerna i Excel och ”tvätta dem” i en valideringsprocess.
Förutom en valideringsledare deltog även tekniska specialister med lång erfarenhet för
at försäkra att idéerna var genomförbara. En viktig faktor som påverkar deras val av
delprojekt är ”pay-off-tiden”, det vill säga att delprojektet ska betala av sig inom en viss
tid. Detta är något som litteraturen om TC inte tar hänsyn till (Kee, 2010).
De tre huvudaktiviteterna inom VE på Volvo CE har endast utförts under ”workshop”perioden och det finns inga formella aktiviteter för det vilket diskuterades i
idégenereringsfasen inom dynamiska kapabiliteter. Eftersom det utgjorde en
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förbättringsmöjlighet där kommer det således inte behandlas igen. Däremot förekommer
det att andra steget upprepas när målkostnaden inte uppnås. Ett exempel på detta är
scenariot produktchefen beskriver där de analyserar på artikelnivå för att uppfylla
specifikationskraven. I vilken utsträckning detta görs beror på delprojektens omfattning.
”PULS” består till exempel av mindre delprojekt som ”dödas” när målkostnaden inte
förväntas uppnås eller brister i kvalitet utan att överväga VE en andra gång. Detta beror
på att budget som ska nyttjas för att uppnå en ”committed” kostnadsbesparing och det
finns därmed inte utrymme för experiment utan det lönar sig mer att ta sig an ett nytt
delprojekt. Detta eftersom kapitalkostnaden är enligt samtliga respondenter en väldigt
avgörande faktor vid arbete med produktutveckling, allt har en kostnad och det måste
göras övervägningar. Följaktligen brister TC i att införliva kapitalkostnad i
produktionsrelaterade beslut i enlighet med Kee (2010). Detta tyder på att litteraturen
om TC inte är fullt utvecklad. Varken Cooper & Slagmulder (1999) eller Ansari et al.
(1997) som har de mest utförliga beskrivningarna av TC-processen behandlar alternativ
gällande kapitalkostnad för att välja och implementera VE-förslag. Vidare behandlas det
inte heller av senare litteratur som fokuserar på TC i relation till exempelvis ”time-tomarket”, VE, produktutvecklingsprocessen, QFD et cetera (Afonso et al., 2008; Ibusuki
& Kaminski, 2007; Zengin & Ada, 2010).
När ett delprojekt inte uppfyller specifikationerna vad gäller funktion, kvalitet eller pris
vid en ”gate” under utvecklingsfasen måste Volvo CE fatta ett beslut om de ska använda
VE, ”trade:a” eller döda delprojektet. I det stadiet använder de dock VE omedvetet.
Detta märks tydligt när flera av respondenterna ansåg att de inte använder VE och att
det var verktyg som passade mer vid utveckling av nya produkter. Således saknas
definitionen av VE på Volvo CE vilket gör det svårare att ha formell struktur.
Anledningen till den omedvetna användningen av VE tyder på brist på kunskap kring
verktyget. När de själva inte vet vad de gör och inte har ett specifikt namn för det skapas
svårigheter vid förmedling av budskapet till andra projekt och delar av organisationen.
Under ”PULS”-mötet observerades att en prototyp utvecklades i ett projekt för andra
gången eftersom första gången inte resulterade i rätt kvalitet. Det innebär att de
förändrade tillverkningsprocessen/materialet inför andra prototypen. En sådan analys
syftar till att tillhandahålla samma funktion och kvalitet till minsta möjliga totalkostnad
vilket ligger inom ramen för VE i enlighet med Ansari et al. (1997). När de inte är
medvetna om att de använder VE kan det förhindra spridning till andra projekt eller
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avdelningar, det är inte säkert att samtliga gör arbetet på samma sätt till skillnad från om
det finns formellt i projektmodellen.
5.5.2

Quality Function Deployment – QFD

Ingen av respondenterna på Volvo CE nämnde QFD som ett av deras verktyg.
Ordföranden anser att QFD-matriser är mycket svårare att hantera i praktiken eftersom
de snabbt blir omfattande och komplicerade. Dock beskrev han ”system engineering”
som de har krav på att använda. Det kan ses som en motsvarighet till QFD eftersom det
är ett sätt att härleda krav till funktioner. Detta sammanfaller med definitionen av QFD
som ett verktyg där kundens röst vägs in i produktutvecklingsprocessen genom att
överföra kundkrav till tekniska produktattribut (Akao, & Mazur, 2003; Ibusuki &
Kaminski, 2007; Olhager, 2013; Zengin & Ada, 2010). Vidare stämmer det överens
med ordföranden som belyser att det är viktigt att inte låsa sig fast vid tekniken för tidigt
utan att fokusera på funktionen som kunden kräver. Således finns flexibilitet att ändra
tekniken samtidigt som funktionen kvarstår. Detta påverkar även arbetet med VE
eftersom målet är att uppfylla en funktion vilket förenklar möjligheten att ändra design
och teknik. Både Ansari et al. (1997) och Cooper & Slagmulder (1999) beskriver endast
QFD som ett verktyg för att väga in kundens röst i produktutvecklingsprocessen. Även
Zengin & Ada (2010) skriver om positiva effekter av att använda QFD inom TC. Det är
dock tydligt att Volvo CE inte anser det passande för deras produkt och använder ett
eget motsvarande verktyg med en annan benämning. Detta är något som bör beaktas i
litteratur som beskriver hur TC bör användas för att inte låsa fast läsare till ett specifikt
namn utan snarare till syftet med verktyget.
5.5.3

Processutveckling

En del av arbetet med att uppnå målkostnaden handlar om processutveckling (Ansari et
al., 1997). Detta hör ihop med att en ny design på en produkt kan kräva en annorlunda
process för att vara genomförbar. Detta har stor inverkan på flödet och effektiviteten i
produktionen och därmed kostnaden enligt produktchefen. Således krävs det att
produktionslinan är rätt balanserad med enkla lösningar och få aktiviteter. Volvo CE
arbetar med processutveckling på olika sätt. Ett av dem är som produktchefen belyste att
involvera individer med kunskap från produktionsstationerna i de tvärfunktionella
teamen för att kunna utföra konstruktiva förändringar i processerna.

Detta går att

härleda till ”design for manufacturing and assembly and design to cost” som innebär att
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förenkla tillverkningen eller monteringen av komponenter, eller att eliminera dem
(Ansari et al., 1997).
Ett annat sätt som Volvo CE använder för processutveckling är att använda sig av den
unika gruppen med ”cost engineers” som specificerar sig delvis på att ha kunskaper om
tillverkningsmetoder för att utveckla en komponent eller artikel för att den ska bli så
billig som möjligt för att uppfylla sin specifikation. De använder sig av en omfattande
databas med detaljerad information som motsvarar ”cost tables” enligt Ansari et al.
(1997). Denna information använder dock inte vanliga konstruktörer. Vidare använder
”cost engineers” även information till att analysera leverantörers tillverkningsprocesser.
Detta bidrar till en bättre översikt kring deras leverantörers effektivitet i produktionen.
Det är tydligt att Volvo CE har en god uppsättning av välutvecklade verktyg som de
använder sig av för att uppnå målkostnaden. De använder sig dock av VE omedvetet
vilket kan utvecklas till ett mer formellt verktyg och därmed bidra till en förbättrad
produktutvecklingsprocess.
5.5.4

Förbättringsförslag

Volvo CE behöver skapa en formell struktur av verktyget VE. Detta kan göras genom
att dela in personalen i flera team där varje team består av en ledare. Dessa ledare
behöver kunskaper om VE vilket kan utföras genom att hyra in konsulter som förstår det
och dess effekt att lära ut det på plats. Därefter får dessa ledare inom respektive team
förmedla budskapet med verktyget och se till att den blir levande och inte bara en
”pappersprodukt” som cirkulerar inom verksamheten. Att hyra in konsulter kommer
innebära kostnader för Volvo CE men på lång sikt bidrar det till flera fördelar såsom
bättre struktur i arbetet med VE och kännedom om verktyget vilket leder till en mer
effektiv produktutvecklingsprocess.
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6. Slutdiskussion

U

tifrån studiens syfte och frågeställning ämnar detta kapitel till att
presentera våra slutsatser. Detta följs av förbättringsförslag samt egna

reflektioner. Kapitlet rundas av med förslag till vidare forskning.

6.1 Slutsatser
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur ”Target Costing” används i
produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction Equipment i Braås för att ge
kunskap till nya potentiella användare. Studien syftar även till att analysera ”Target
Costing”-processen på Volvo CE för att identifiera utvecklingsmöjligheter. Ett bisyfte
är att ge förbättringsförslag. Syftet med att beskriva hur ”Target Costing” används i
produktutvecklingsprocessen på Volvo CE uppfylldes med hjälp av empirikapitlet.
Nedan presenteras vår första frågeställning och de slutsatser som uppstått i studiens
analys.
Hur används Target Costing inom produktutvecklingsprocessen på Volvo Construction
Equipment i Braås?
TC används som ett kostnadsreduceringsprogram genom projekt på Volvo CE
inom deras produktutvecklingsprocess i syfte att sänka kostnaderna på befintliga
produkter.
Trycket för Volvo CE:s prispositionering och produktledarskap ökade i samband med
att marknaden mognade och skapade incitament att börja styra kostnader i
produktutvecklingsprocessen med hjälp av TC. Införandet av TC kan ses som en kritisk
åtgärd

för

att

bibehålla

lönsamheten

i

företaget.

Vidare

präglas

deras

produktutvecklingsprocess av att de endast utvecklar befintliga produkter och således
även aktiviteterna inom TC vilket innebär distinkta skillnader från den dokumenterade
TC-processen.
TC används inte i enlighet med karaktärsdragen av Ax et al. (2008) eftersom deras
produkt redan existerar och har ett pris. Således representeras kostnadsgapet av
kostnadsreduceringsmål och är deras utgångspunkt.
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Karaktärsdragen för TC-processen på Volvo CE består av fyra steg istället för sex: 1)
Identifiera behov för kostnadsbesparing 2) Fastställa kostnadsreduceringsmål 3) Bryta
ned kostnadsreduceringsmålet 4) Minska ”kostnadsgapet”.
TC används inte för att överföra kostnadskrav till leverantörer.
Volvo CE tar fram offerter från andra leverantörer som kan erbjuda bättre pris eller
lösning till en prototyp men använder därefter inte den leverantören. Således skapas
ingen nytta och de tar de fullt eget ansvar för kostnadskraven samtidigt som de slösat
med tid och resurser för att skapa prototypen med hjälp av andra leverantörer.
TC används genom flexibla relationer och team som omorganiserar och
kombinerar kunskaper i produktutvecklingsprocessen.
Projekten i kostnadsreduceringsprogrammet på Volvo CE har tvärfunktionell struktur
med ett grundteam vilket innebär att de plockar in personer med rätt kompetens vid
behov och olika tidpunkter i delprojekten. Således har de flexibla relationer och team
som omorganiserar och kombinerar kunskaper i de aktiviteterna. De använder TC som
en egen dynamisk kapabilitet där de har anpassat metoden genom att förändra flödet i
aktiviteterna. Dock finns det inga formella aktiviteter för att identifiera problem och
problemlösning utan det vilar på individernas egna initiativ.
Verktyg inom TC används på Volvo CE för att uppnå målkostnaden.
En kombination av olika verktyg används på Volvo CE. Användningen av VE är
tvivelaktig och omedveten, dess aktiviteter går att identifiera från ”workshop”-serien
och i liten grad i det övriga arbetet. De använder sig av värdeanalyser dock finns det
inte givet i produktutvecklingsprocessen då det uppfattades olika av respondenterna.
QFD används inte men kan identifieras i deras egna verktyg med annan benämning där
kundens röst vägs in i produktutvecklingsprocessen genom att överföra kundkrav till
tekniska produktattribut. Utöver det använder de benchmarking samt en motsvarighet
till ”cost tables”.
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6.2 Förbättringsförslag
I analyskapitlet identifierades flera brister på Volvo CE som kan utvecklas och därmed
bidra till att ”Target Costing” kan utvecklas i deras produktutvecklingsprocess. Således
syftar detta avsnitt till att besvara studiens andra frågeställning:
Hur kan produktutvecklingsprocessen med hjälp av Target Costing utvecklas på Volvo
Construction Equipment i Braås?


Volvo CE bör presentera kostnadsreduceringsprogrammet som en början till
att arbeta med kostnadsstyrning och benämna det ”Target Costing”.
 Detta måste göras för att hålla ”Target Costing” vid liv och att deras
kostnadsreduceringar inte ska ses som en tillfällig kostnadsreducering.



Volvo CE bör kartlägga aktiviteterna och utforma en flödeskarta som utförs i
likhet med deras befintliga ”Global Development Process”.
 Detta för att skapa en mer disciplinerad process, strukturerad definitionsfas
och en förenklad utvecklingsfas vilket leder en bättre balans av aktiviteterna
i flödet.



Volvo CE bör arbeta närmare med sina leverantörer.
 Volvo CE kan gå miste om potentiella kostnadsreduceringar när de inte
samarbetar med sina leverantörer.



Volvo CE bör förenkla byte av leverantörer för att involvera värdekedjan i
enlighet med ”Target Costing” och nyttja alla möjligheter för
kostnadsreducering.
 Strukturen av inköpsarbetet brister genom att olika befattningar ansvarar för
olika saker och låg flexibilitet vid val av leverantörer.



Volvo CE bör ange idégenereringsaktiviteter som en given del av ”Target
Costing”-processen.
 Idégenereringsaktiviteter består endast av egna initiativ och har låg drivkraft
vilket skapar ett behov av stöd och engagemang.



Volvo CE behöver skapa en formell struktur av verktyget ”Value
Engineering”.
 En definition och bättre förståelse av verktyget bidrar till en bättre struktur i
arbetet med ”Target Costing” och mer effektiv produktutvecklingsprocess.
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6.3 Egna reflektioner
Då TC är relativt outforskat gällande ”faktisk praxis” var det intressant att utföra denna
studie för att få en insyn i hur det används i ett och samma företag. Vidare ser vi att det
är tydligt att TC är mer komplext, exempelvis när det gäller flödet av aktiviteterna där
litteraturen beskriver det systematiskt och rationellt med tydliga start- och slutpunkter.
Vi hoppas att andra enheter inom Volvo CE eller andra företag kan dra praktisk nytta av
denna studie.
Något som vi upplever anmärkningsvärt är att Volvo CE arbetar med TC omedvetet,
likaså med VE i flera fall. Således har de många utvecklingsmöjligheter till att förbättra
produktutvecklingsprocessen med hjälp av TC. Vi upplevde även att teoribasen till stor
del var baserad på utveckling av nya produkter vilket inte var fallet på Volvo CE. Det
var intressant att se hur de anpassat aktiviteterna i metoden efter sina behov och sin
fördel. Något som var givande med studien var den stora betydelsen av att införliva risk
och kapitalkostnad i metoden vilket inte behandlades i någon större utsträckning i
litteraturen.
Det som är mest anmärkningsvärt är organisationsstrukturens influering i TC. Det var
tydligt att flera av Volvo CE:s utvecklingsmöjligheter grundade sig i organisatoriska
problem. Exempelvis att inköpsavdelningen hade egna befogenheter och var begränsade
av högre nivåer i företaget. Deras roll är mycket viktig redan i den tidiga fasen av
produktutvecklingsprocessen vilket innebär att det är viktigt att deras arbete är mer
flexibelt och tidseffektivt. Således skulle de effektivisera produktutvecklingsprocessen
samtidigt som kostnadsreduceringen ökar.

6.4 Förslag till fortsatt forskning
I vår studie har vi utgått från hur TC används i produktutvecklingsprocessen på Volvo
CE i Braås. Med tanke på hur viktigt tvärfunktionalitet är vid arbete med metoden
skulle det vara angeläget att studera dynamiska kapabiliteter samt kopplingen till
organisationsstrukturen djupare genom fler observationer på företaget. En sådan
undersökning skulle komplettera vår studie och ge en bättre bild på hur olika team
arbetar tillsammans. Detta skulle kunna hjälpa Volvo CE med utvecklingen av arbetet
med TC.
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Ett annat förslag till fortsatt forskning är att utföra en jämförande studie mellan två
företag. Det hade varit intressant att studera två företag som verkar i samma marknad
och med konservativa produkter. Detta för att studera om TC används på samma sätt
eller om det skiljer sig.
Ännu en intressant studie är att applicera den här studien på Volvo CE ännu en gång
efter några år med tanke på att de nyligen börjat arbeta med det. Det som kan
undersökas är att se huruvida de lyckats utveckla metoden i Braås samt se om andra
enheter inom Volvo CE, exempelvis hjullastare, grävmaskiner et cetera, lyckats införa
det.
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Bilaga 1 – Intervjuguide
FÖRETAGSINFORMATION





Vilken affärsstrategi har företaget? (kostnadsfokuserad, differentierad)
Vilken organisationsstruktur har företaget?
Hur sker beslutsfattandet? (centraliserat, decentraliserat)
Kan Ni ge en beskrivning av er företagsmiljö? (marknadsförutsättningar,
konkurrens, inträdesbarriärer etc.)

INLEDANDE FRÅGOR





Vilken position besitter du i företaget?
o Hur länge, tidigare erfarenheter?
Vilken är din roll är vid arbetet med
målkostnadskalkylering/kostnadsreducering?
o Vad skiljer sig från tidigare arbetssätt?
Ingår Ni i ”tvärfunktionella” team?
o Om ja, hur? vilka? kommunikation? kombination av kompetenser och
kunskap?

IMPLEMENTERING AV TARGET COSTING












När implementerades målkostnadskalkylering/kostnadsreducering, och varför?
o Tidigare erfarenheter, besök, konkurrenter, konsulter, motstånd?
Vad var ert mål med implementeringen av MK/KR?
o Uppnå budgeterad vinst, Uppnå hög produktkvalitet, Uppfylla kundernas
krav, Uppnå snabb introducering av nya produkter, Kostnadsplanering,
Uppnå låg kostnad, Fastställa ett försäljningspris
Används MK/KR endast vid produktutveckling av nya produkter? Om inte,
förklara hur det används inom företaget.
Vilka enheter är involverade i processen för MK/KR?
o Ex. Produktutveckling, Produktdesign, Inköp, Tillverkning,
Marknadsföring, Försäljning, Produktplanering, Finans/redovisning.
Hur har implementeringen gått till? Finns det faktorer som har påverkat
implementeringen positivt eller negativt?
Fanns det något motstånd vid implementeringen av MK/KR?
Vad är den största skillnaden mellan tidigare och dagens arbetssätt?
Upplever Ni att MK/KR bidrar till att uppfylla era mål? I så fall, hur?
Vilka prestationsresultat kan Ni identifiera?
o
o



Reducering av inköpt råmaterial
Reducering av designändringar efter att tillverkningen påbörjas

Upplever ni att era KPI:s har förändrats? I så fall hur? (ex. samma KPI men
betonas annorlunda)
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I hur stor utsträckning kommuniceras målkostnaden och på vilka nivåer
utvärderas dess resultat?
Har Ni upplevt dysfunktionella beteenden i samband med MK/KR? I så fall,
vilka?
o Ex. Utbrändhet för/av leverantörer på grund av den överdrivna
efterfrågan av minskade kostnader - Ökade konflikter mellan olika
enheter - Utbrändhet av designingenjörer på grund av strikta mål - För
mycket vikt vid kundorientering (T.ex. diversifierade produkter).

PROCESSEN














Hur skulle ni beskriva ert arbete med MK/KR i produktutvecklingsprocessen?
Har Ni specifika stadier som produkten genomgår, exempel från idé till
tillverkning.
o Hur fastställs målkostnad?
o Använder Ni er av vinstkrav och förutbestämt försäljningspris?
o Hur starkt förhåller ni Er till dessa mål, vilka marginaler finns? (Måste
man uppnått detta för att gå vidare?
o Hur skiljer sig arbetssättetet mellan nya och befintliga produkter?
Arbetar ni med specifika verktyg eller metoder?
o Vilka, varför, hur, är de nya för företaget eller har de funnits men
används på ett annat sätt?
o Hur kalkyleras kostnader i ett så tidigt stadium?
o Hur mäter ni och fastställer kundkrav? Kan Ni ge exempel?
o Hur analyseras produkters funktioner? För nya och befintliga
produkter…
o Använder ni er av värdeanalyser där ni relaterar olika funktioner till dess
kostnader. Målet med dessa analyser är att få en bättre översikt på värdet
på produkten och eliminera eller förbättra brister med vissa funktioner…
Om ja, i vilka stadie används dessa och hur?
Arbetar ni med QFD? när, hur, har det funnits sedan tidigare?
Har ni lärt er det nu och i så fall hur?
o Besök, mentor, ”workshop”, kunskapsdelning, underhållningsaktiviteter,
motstånd?
Arbetar ni med VA/VE? när, hur, har det funnits sedan tidigare?
Har ni lärt er det nu och i så fall hur?
o Besök, mentor, ”workshop”, kunskapsdelning, underhållningsaktiviteter,
motstånd?
Använder ni er av kostnadstabeller? när, hur, har det funnits sedan tidigare?
o Databaser som innehåller detaljerad information om produktkostnader
såsom kostnader för råmaterial, inköpta komponenter och
processkostnader.
Har ni börjat med det nu och i så fall hur och vad används informationen till?
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o (har alla tillgång, om börjat nu hur användes det tidigare?) Besök,
mentor, ”workshop”, kunskapsdelning, underhållningsaktiviteter,
motstånd?
DYNAMISKA KAPABILITETER












I vilken grad ser ni på kunskap och kompetens som en resurs och konkurrensfördel
för företaget? Hur viktigt är det? Varför?
Anser ni att era produktutvecklare (PU) tar fram många nya och användbara idéer
eller införlivar andra kunskaper, metoder och uppfinningar?
Anser ni att PU lyckas identifiera och förbättra de brister i produkterna som kunden
är missnöjd med?
Anser ni att PU kan integrera nya och befintliga sätt att arbeta utan att hämma
effektivitet?
Använder PU sina lärdomar i andra delar av organisationen?
Använder PU befintliga (tekniska och marknadsmässiga) kompentenser inom
produkter/tjänster som för närvarande erbjuds?
Anser ni att PU är kapabla till att identifiera värdefulla kunskapselement, ansluta
och kombinera dessa.
Lyckas PU medlemmar införa märkbara förändringar som ligger utanför de
befintliga funktionerna i befintliga produkter/tjänster?
Konfigurerar PU sitt nätverk av relationer och kommunikationer både inom och
utanför organisationen?
Anser ni att PU sprider sin kunskap till resten av organisationen?
Anser ni att PU kan ersätta föråldrad kunskap?

Vad anser du om ditt arbetssätt idag? Finns det något som kan förbättras i det befintliga
produktutvecklingsprocessen?
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