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En effekt av produktmodularisering är att det under lättar användningen av externa leverantörer 
för tillverkning. Men vad blir de långsiktiga effekterna av det avstånd som uppstår mellan produkt-
utveckling och tillverkning? Detta har undersökts inom ramen för ett Vinnovafinansierat forsknings-
projekt, genomfört på IMIT i samarbete med Chalmers och KTH.

Organisatoriska effekter 
av modularisering
– hur påverkas gränssnittet mellan produktutveckling 
och tillverkning vid användning av externa leverantörer?

av Magnus Persson, Jan Eklind och Mats Magnusson

De allra flesta företag står inför välkända utmaningar såsom 
krav på kortare utvecklingstider, lägre utvecklingskostna-
der och tätare lansering av nya produkter för att behålla sin 

konkurrenskraft. Till detta kommer i många branscher ökande krav 
på alltmer kundanpassade produkter. När man idag köper en ny bil 
får man göra en stor mängd olika val vad gäller exempelvis färg, 
motor, växellåda, klädsel, fälgar och hjul. Allt för att man skall kunna 
få produkten på exakt det sätt man vill ha den. Liknande valsitua-
tioner uppstår när man ska köpa ett nytt kök, en ny mobiltelefon 
och många andra produkter. Möjligheten att skapa kundanpas-
sade produkter utgör i många fall en konkurrensfördel för företag, 
då kunderna uppfattar att de får en produkt som direkt svarar 
mot deras upplevda behov. Å andra sidan leder kundanpassning 
till att företag får en allt större mängd av olika produkter, varianter 
och komponenter att hantera. Detta leder i sin tur ofta till ökad 
komplexitet och högre kostnader både vad gäller tillverkning och 
produktutveckling. Ett nuförtiden välkänt sätt att begränsa kom-
plexiteten är att modularisera produkter. Genom att skapa standar-
diserade gränssnitt mellan olika moduler av produkterna möjlig-
gör man ett stort utbud av specifika produktvarianter, samtidigt 
som tillverkning och produktutveckling blir enklare och effektiva-
re. Bland annat blir en modulariserad produkt enklare att förändra 
och uppgradera, eftersom de olika modulerna är frikopplade från 
varandra och det således är möjligt att förändra en modul utan att 
detta påverkar de omgivande modulerna. 

Modularisering för effektiv varianthantering
Det finns många exempel på företag som implementerat en mo-
dulariseringsstrategi för att hantera kravet på mer kundanpassade 
produkter. Några av de mer välkända exemplen är Scania, som un-
der lång tid framgångsrikt arbetat med modularisering, och Volks-
wagen-koncernen som använt detta arbetssätt och använt gemen-
samma produktplattformar och –moduler för produkter med olika 
varumärken (Audi, Volkswagen, Seat och Skoda).

Externa leverantörer för tillverkning av moduler
Förutom det ökade kravet på alltmer kundanpassade produkter ser 
vi också en tilltagande globalisering som bland annat ställer krav 
på lägre tillverkningskostnader och lokal tillverkning i vissa länder. 
Modularisering kan här användas som en strategi för att underlätta 
användningen av externa leverantörer för tillverkning av ett företags 
produkter. Kärnan i modularisering handlar som sagt om att definiera 
tydliga gränssnitt mellan de olika modulerna i en produkt. De väl de-
finierade gränssnitten gör att de olika modulerna blir frikopplade från 
varandra, vilket ökar möjligheterna till att genomföra olika utveck-
lings- och tillverkningsaktiviteter parallellt. Företag kan då med fördel 
låta externa leverantörer få i uppdrag att ta ansvar för tillverkningen 
av specifika moduler. Genom de standardiserade gränssnitten redu-
ceras behovet av koordinering mellan de externa leverantörerna och 
den egna produktutvecklingsorganisationen. Frågan är dock vilka de 
långsiktiga effekterna av detta arbetssätt blir? Är det bara positivt, eller 
finns det också nackdelar? Många företag har under de senaste åren 
börjat jobba mer och mer med implementering av Lean Production-
principer i sin tillverkning. En viktig del av Lean är arbete med stän-
diga förbättringar, något som ofta fokuserar på tillverkningsprocesser, 
organisation och de arbetssätt som tillämpas. Förbättringsarbetet 
kan emellertid också bidra till att kontinuerligt förändra och förbättra 
produkterna för enklare och mer resurseffektiv tillverkning. Då företag 
använder externa leverantörer för tillverkning av moduler i en produkt 
ökar vanligtvis avståndet mellan intern produktutveckling och extern 
tillverkning och en fråga blir då hur detta påverkar möjligheterna till 
att driva ständiga förbättringar? Givet detta framstår organiseringen 
av gränssnittet mellan de organisatoriska funktionerna produktut-
veckling och tillverkning som kritiskt. Den genomförda studien har 
fokuserat på de problem som uppstår i organiseringen av gränssnittet 
mellan produktutveckling och tillverkning och då primärt på hur den 

”På lång sikt kan det uppstå ett långt 
avstånd mellan produktutveckling och 
tillverkning som skapar problem både 

vad gäller effektiv tillverkning och 
produktutveckling”
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påverkas av modularisering.
Inom ramen för projektet har en fallstudie genomförts i nära 

samarbete med ett större svenskt företag med global verksamhet. 
Huvudparten av produktutvecklingen är emellertid lokaliserad till 
en utvecklingsenhet i Sverige och en dito i Italien. Företaget har 
sedan lång tid haft en tydligt uttalad modulariseringsstrategi för 
att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna möta olika kunders 
specifika krav. Inom den speciella branschen finns det också många 
olika lagkrav i olika delar av världen som ställer krav på lokal anpass-
ning av produkterna, vilket leder till en tilltagande flora av olika pro-
duktvarianter. Företaget har nästan ingen egen tillverkning, utan 
använder sig av externa leverantörer för tillverkning av modulerna 
som ingår i de olika produkterna. I studien har fyra av företagets 
modulariserade produktfamiljer (A-D) undersökts och de viktigaste 
observationerna med avseende på gränssnittshanteringen mellan 
produktutveckling och tillverkning presenteras i Tabell 1. All utveck-
ling av dessa produktfamiljer sker i Sverige och/eller i Italien. Samt-
liga av modulerna i produkterna tillverkas av externa leverantörer 
som är lokaliserade både i Sverige, i övriga Europa, i USA och i Kina. 

Koordinering mellan produktutveckling och tillverkning
En av slutsatserna från projektet är att hanteringen av gränssnittet 
produktutveckling-tillverkning försvåras av geografiska och or-
ganisatoriska avstånd. Det visade sig dock att det inte alltid är det 
geografiska avståndet som spelar störst roll, utan ibland är det or-
ganisatoriska avståndet av störst betydelse. I en av de studerade 
produktfamiljerna upplevde konstruktörerna exempelvis att det var 
enklare att samarbeta, och koordinera arbetet med en leverantör i 
USA jämfört med en i Sverige. Dessa geografiska och organisatoriska 
avstånd är faktorer som måste beaktas vid extern tillverkning av mo-
dulariserade produkter då de utgör ett koordinerings- och integra-
tionsproblem. En mindre direkt effekt av att använda extern tillverk-
ning av produktmoduler är att detta arbetssätt på sikt också utgör 
ett kompetensproblem. Ett ökat avstånd till tillverkningen av fysiska 
moduler med tydliga gränssnitt gör att utvecklingsingenjörer har 
mindre kontakt med dessa system och på sikt även får minskad kun-
skap om relevanta tillverkningsmetoder och tillverkningsteknik, vilket 
i sin tur kan hindra framtagandet av lämpliga konstruktionslösningar. 

I detta projekt identifierades ett antal koordineringsmekanismer 
som kan användas för att hantera detta potentiella problem, bland 
annat (1) en tydlig struktur för produktutvecklingsarbetet, inklusive 
en etablerad, strukturerad och styrd process för konstruktionsänd-
ringar, (2) ”front-loading” för tidig problemidentifiering där även leve-
rantörer deltar aktivt, (3) utbildning i metoder som fokuserar ”Design 
for Manufacturing”, (4) starka relationer till involverade leverantörer 
som man investerar i att upprätthålla, (5) integration genom en dedi-
kerad funktion för supply-chainfrågor, (6) dedikerade roller som han-
terar dubbelriktad kommunikation kring konstruktionslösningar och, 
(7) involvering av leverantörer i testningsprocessen.

Den genomförda fallstudien visar också att även om det finns en 
etablerad process för hantering av kundanpassning och relaterade 
konstruktionsändringar så medför detta inte nödvändigtvis att dessa 
frågor löses på ett fruktbart sätt. Feedbackloopar tenderar att vara 
ofullständiga och långsamma och i synnerhet noteras detta för mark-
nads- och kundinformation. För effektiv koordinering av gränssnittet 
mellan produktutveckling och tillverkning förefaller det lämpligt att 
använda en tvärfunktionell stödgrupp för produktutveckling. Den-
na ansvarar för att koordinera problem som uppstår i gränssnittet 
produktutveckling-tillverkning och även för att hantera kontinuerliga 
förbättringar på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt. Det kunde också 
konstateras att det finns behov av att utforma roller som kan verka 
över funktionsgränser och utifrån dessa kan driva modulariseringsre-
laterat förändrings- och förbättringsarbete eftersom dessa aktiviteter 
annars lätt bromsas av etablerade strukturer och processer.

Det är alltså viktigt att vara medveten om att det finns risk för 
negativa effekter när man använder externa leverantörer för till-
verkning. Detta problem kan ytterligare försvåras då den utlagda 
produktionen utgörs av produktmoduler, eftersom dessa har tydliga 
gränssnitt och därför minskar behovet av kontinuerlig interaktion. 
Även om detta har positiva effekter i term av reducerad koordine-
ringskostnad så minskar det samtidigt möjligheterna till ett produk-
tivt arbete med ständiga förbättringar och lärande På lång sikt kan 
det ökade avståndet mellan produktutveckling och tillverkning där-
för skapa ett kompetensproblem ett stort avstånd. Ett sätt att mot-
verka detta problem är ett aktivt användande av de koordinerings-
mekanismer som nämnts ovan. 

Produktfamilj A B C D
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Kina Huvudsakligen i 

Italien
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Sverige och USA
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