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Sammanfattning 
AT Modellprodukter är ett familjeföretag som växt snabbt och utvecklats mycket de 
senaste åren. Problemformuleringen består i att AT saknar ett organiserat arbetssätt utan 
standarder och rutiner. Detta uttrycker sig i en upplevd osäker kvalité och ineffektivitet 
inom verksamheten. Osäkerheten och ineffektiviteten är tydlig, eftersom processerna inte 
är definierade och mycket oklarheter finns kring ansvar och befogenheter.   
 
Bakgrunden ovan är utgångspunkten för denna rapport som är resultatet det 
examensarbete som avslutar min utbildning till högskoleingenjör inom innovation, 
produktion och logistik vid Mälardalens högskola. 
 
Lösningsprocessen innebär inledningsvis identifiering och beskrivning av AT:s 
kärnverksamhet. AT:s kärnverksamhet består av konstruktion och utveckling av 
modeller, bearbetning av gjutgods, eventuell vidare montering av gjutgods till slutprodukt 
och externa legobearbetningsjobb. I mindre omfattning bedrivs även inköp och vidare 
försäljning av gjutgods.  En processkartläggning görs från offertförfrågan och sträcker sig 
fram till produktionsstart i CNC-maskin. Processernas innehåll delas upp i delar och 
beskrivs i detalj.  
 
För att identifiera svagheter och styrkor genomförs en analys av nulägesbeskrivningen, 
där en noggrann granskning av respektive processteg och ingående aktiviteter görs. 
Under informationsinhämtningen på AT har medarbetare belyst vilka delar som är 
bristande och hur de upplever de situationer som uppkommer.  
 
Resultatet av examensarbetet redovisas i en handlingsplan. Handlingsplanen beskriver 
förslag på åtgärder som täcker prioriterade svagheter som identifierats. 
Processäkringsplanen täcker berört område från offert fram till produktionsstart och ger 
information om ansvar för respektive processteg och aktivitet, dess aktuella status  samt 
ett planerat färdig datum. Det finns också utrymme för hänvisning till refererande 
dokument eller kommentarer. Processäkringsplanen är den största delen i 
handlingsplanen, som också innehåller säkrande aktiviteter. De säkrande aktiviteterna 
består av en konstruktionsgenomgång i tre faser.  
 

 Fas ett genomförs i samband med att offertsvaret utformas 
 Fas två genomförs under produktutvecklingsarbetet 
 Fas tre genomförs inom beredning processen för att säkerställa att allt är klart till 

produktionsstart.  
 
För att få mer kontroll över uppgörelser mellan kund och AT är den andra säkrande 
aktiviteten en ”Offert och kontraktsgenomgång”. I samband med den skall offert delas upp 
och en noggrann genomgång göras av vad som kommer bli uppgjort mellan AT och kund 
angående ekonomi och specifikationer kring produkten.  
 
Examensarbetet fick en större omfattning är förväntat då nulägesbeskrivningen och 
analysen av den blev omfattande. En mängd aktiviteter identifierades och AT har mycket 
arbete framför sig för att komma till rätta med identifierade svagheter. Handlingsplanen 
anpassas särskilt för att AT skall kunna tillämpa den på kort sikt för att påbörja vägen till 
en standardiserat arbetssätt.  
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Förord 
Jag vill i första hand tacka AT Modellprodukter för uppdraget och stödet från Björn 
Pantzarfelt och Thomas Adolfsson. Berörda på AT har ansträngt sig och varit 
tillmötesgående med hjälp, det uppskattas verkligen.  
 
Ett tack riktas också till Mart Öhr för hans tid och engagemang kring examensarbetet, och 
övriga inblandande lärare och studenter på MDH.  
 
Philip Järpenby 2011-06-01 
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Ordlista 
 

AT AT Modellprodukter AB 

Bearbetning 
 

Skärande bearbetning, dvs. anpassning av detalj enligt specifikation.  

Bearbetningsmån Extra mängd material på gjuten detalj som behövs för lyckad 
bearbetning. 

CNC-maskin 
 

Fleraxliga bearbetningsmaskiner med datorstyrning. 
 

Edgecam 
 

CAD/CAM system för beredning av CNC- maskiner. 
 

Fixtur  
 

En konstruktion normalt av stål, som används för fastsättning av 
detaljer som skall bearbetas. 

Förädling 
 

Innebär förfining av en detalj på ett eller flera sätt. 

Hävstångseffekt Positiv verkan som skapar en ökad effekt hos aktiviteten.  

Ledtid 
 

Total tid för en detalj att bli fullbordad. 

Maskintid 
 

Den tid som bearbetning i maskin tar. 
 

Modell  
 

En gjutform. 
 

Monitor  
 

Ett affärssystem med flera moduler som styr/vägleder flera 
administrativa aktiviteter.  

Noll serie Ett begränsat antal detaljer som produceras som test i ny 
produktionsutrustning.  

Operation Produktionsprocessens uppdelning.  

Operatör Medarbetare som kör CNC-maskin. 

Produktkritik 
 

Granskning av en produkts krav och specifikationer.  
 

Referens detalj En detalj som är avsedd för kontroll genom fysiska tester. 

Saldon  
 

Aktuell balans av detalj eller produkt. 

Startuppkostnad Initial extra kostnad som debiteras kund vid start av nytt jobb.  

Ställbitar 
 

Ett fåtal detaljer som används vid justeringar av 
produktionsutrustning. 

Ställblad Dokumentation som beskriver verktyg, maskin och fixturs specifika 
inställningar.  

Tempon 
 

Del inom en operation.  
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1. Inledning  
AT Modellprodukter är ett familjeföretag som växt kraftigt under de senaste åren. 
Tillväxten har dragit med sig problem som uttrycker sig i saknad av standardiserade 
arbetssätt och otydliga flöden inom många processer.  
 
Eftersom organisationen både administrativt och praktiskt växt sig stor krävs tydligare 
standardiserade arbetssätt och god ansvarsfördelning. Detta är nödvändigt för att 
befintlig och ny personal skall känna sig trygg i sitt arbete och kunna vara effektiva inom 
sina arbetsområden. Standardiserat arbetsätt är viktigt för att medarbetare lätt skall  
kunna se och bedöma vad som är gjort  och vad status är inom processerna.  
 
Detta examensarbete består av att beskriva nuläget av alla aktiviteter som ingår i 
processerna mellan offert och produktionsstart. Därefter skall analys av nuläget göras 
för att identifiera svagheter och förbättringsområden. Slutligen beskrivs de förbättringar 
och förändringar som behöver göras i en handlingsplan. Handlingsplanen blir en 
vägledning för AT Modellprodukter att komma till rätta med identifierad problematik.  

 1.1  Företagsbeskrivning 

AT Modellprodukter AB startades av Thomas Adolfsson 1998. AT:s verksamhet består 
idag främst av tillverkning av spisar och kaminer i gjutjärn. AT tillverkar även tillbehör 
till spisar, kaminer samt legobearbetning och montering av olika slag till andra kunder. 
AT har idag 2011 ca 25 stycken anställda och driver sin verksamhet i Eksjö. 

1.1.1 Bakgrund 

Thomas Adolfsson är i grunden modellsnickare och med sin långa erfarenhet till grund 
valde Thomas att starta AT med inriktning mot att hjälp andra företag med utveckling av 
nya produkter. Redan vid uppstarten fanns kontakten med ett flertal kunder. AT var då 
delaktiga i konstruktionsarbetet, inköpsprocessen av gjutgods, val av leverantör samt 
formgivning av produkterna. 
  
Samarbetet med tillverkaren av gjutjärnsspisarna bestod inledningsvis av hjälp till inköp 
av gjutgods från Polen genom tidigare etablerade kontakter. Bearbetningen utfördes då 
av ett företag externt i Örkelljunga, för att slutligen monteras samman till komplett spis 
av AT i Eksjö. Verksamheten var då sprid med ett flertal leverantörer av gjutgods, extern 
bearbetning med varierande kvalitet vilket resulterade i mycket reklamationer och 
svårigheter.  
 
Tanken var att på sikt ta över bearbetningen av gjutgodset till AT för att höja kvalitén 
och få bättre lönsamhet. I ett samarbete med tillverkaren av gjutjärnspisarna 
vidareutvecklades spisarna och i samband med detta fick AT ta över bearbetningen från 
Örkelljunga. AT tog med tiden också över tillverkning och montering av tillbehör till 
spisarna.   
 
Gjutgodset från Polen hade omfattande kvalitetsbrister, vilka bidrog till mycket 
produktionsstörningar. AT undersökte då möjligheten att köpa gjutgods från ett större 
gjuteri i Tyskland. Efter lyckade tester valdes gjuteriet i Tyskland. 
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År 2002/2003 producerade AT ca 1500 stycken spisar och åren därefter utvecklades 
fler modeller vilket bara var bara början.   
 
 
År 2005/2006 flyttade AT sin verksamhet från en mindre lokal på landsbygden in till 
Eksjö. Fler CNC-maskiner köptes in och en excenterpress skaffades för produktion av 
tillbehör. Med ökad kapacitet togs fler legojobb in vilket ökande kompetensen inom 
företaget. AT fick i och med flytten tre gånger så stor produktionsyta och blev allt mer 
konkurrenskraftiga då produktionen av de flesta ingående komponenterna till spisarna 
tillverkades internt.  
Under hela denna utveckling producerade även AT lyktstolpar i gjutjärn till Göteborgs 
stad och pappersrullshanteringsutrustning till tryckeriverksamhet till och med  år 2009.  
 
AT producerade även gjutjärnsdetaljer till en lekplatstillverkare vilket de fortfarande 
gör. Produktionen av dessa detaljer var lönsam och ett viktigt komplement under en 
kostsam expansion.  

1.1.2 Dagsläget 

Idag bedriver AT sin verksamhet inom tre områden: 
 
 Modellframtagning som i steg två leder till bearbetning/förädling av gjutna     

detaljer. 
 Extern bearbetning i fleroperativa maskiner.  
 Inköp och vidare försäljning av gjutgods. 
 
Under början av år 2010 flyttade AT sin verksamhet till nya lokaler för att kunna möta 
marknadens ökade efterfrågan på spisar, samt kunna bedriva sin alltmer omfattande 
verksamhet kring modellframställning och bearbetning.  
 
Senaste året har AT i ett tätt samarbete med sin största kund utvecklat modeller och står 
för all bearbetning och montering till en helt ny kamin.  
 
Även ett verktyg för montering av avloppsrör har utvecklats. AT har idag all bearbetning 
och montering till rörverktyget. Vidareutveckling av ett rotortilthus för grävmaskiner 
har gjort vilket nu är hos kund för utvärdering och testning. Flera nya avancerade 
legojobb har körts igång och verksamheten växer för varje vecka som går.  
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1.1.3 Omsättning och anställda  

Grafer nedan beskriver AT:s utveckling fram till 2011 

 
 

 
 
 

Figur 1. Täckningsbidrag och omsättning för AT 

Figur 2. Antal anställda inom AT 
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1.2 Syfte och mål  

Nedan beskrivs det generella syftet och målet med detta examensarbete.  

1.2.1 Syfte  

AT befinner sig i en mycket expansiv fas, där företaget utvecklas och växer hela tiden. 
Det har medfört att det inom AT nu finns många brister kring de aktiviteter som skall 
genomföras mellan offert och produktionsstart. Syftet med detta examensarbete är att 
genomföra en processkartläggning som inleds med identifiering av kärnverksamheten 
som inledning i nulägesbeskrivningen. 
  
Varpå nuläget analyseras för att identifiera svagheter och förbättringsområden inom 
verksamheten.  

1.2.2 Mål 

Målet är att utforma en handlingsplan baserat på den processkartläggning och analys 
som kommer att genomföras. För att sedan med hjälp av den inom prioriterade delar 
skapa förutsättningar för ett standardiserat arbetssätt hos AT. 
 
Det standardiserade arbetssättet bör behandla så stor del som möjligt av det område 
som examensarbetet omfattar. Med särskilt fokus på:  
 
 Offert/Orderhantering. 
 Fixturframställning. 
 Konstruktionsarbete inom modelljobb och bearbetning av gjutgods samt externa 

legojobb. 
 

1.3 Projektdirektiv 

Enligt uppdragsbeskrivningen som AT formulerade inför detta examensarbete skall fullt 
fokus läggas på kartläggning av processer och aktiviteter som genomförs från 
konstruktionsarbetets början fram till produktionsstart. Detta innebär att 
nulägesbeskrivningen sträcker sig från offertförfrågan fram till där steget då 
konstruktionen är fastställd och produktionsförberedelserna är klara.  
 
AT vill att detta examensarbete innehåller och fokuserar på följande områden: 
 
 Tydliggöra flöden inom och mellan processer. 
 Ansvarsfördelning. 
 Införa standarder för de dokument som ingår i berörda processer och dess 

aktiviteter.  
 Utforma rutiner för vad som ingår i respektive process och dess aktiviteter. 
 Tydliggöra visuellt vart i aktuell process arbetet står och vad nästa steg är. 
 
Ett ytterligare krav är att resultatet redovisas i en handlingsplan som skall beskriva 
förslag till lösningar på identifierade brister från processkartläggning och dess analys. 
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Handlingsplanen skall sammanfatta de förbättringssteg som är nödvändiga inom berört 
område.  
 

1.4 Problemformulering 

Det uttalade problemet som givits detta projekt från uppdragsgivaren är följande:  
 
”Arbetet inom valt område är idag oorganiserat, saknar rutiner och standarder vilket 
innebär osäker kvalité och ineffektivitet.” 
 
Problematiken gör sig tydlig inom verksamheten genom otydliga processer där 
medarbetare inte vet vem som är ansvarig och vad som är gjort. Det saknas standarder 
för hur respektive processteg skall gå till detta medför att det är oklart vad som är rätt 
metod vid arbetet. Då medarbetare inte vet vem som har ansvaret är kan det vara svårt 
att utveckla arbetssätten, medarbetare efterfrågar också mandat för att inleda 
ändringar.  

1.5  Projektavgränsningar  

Då examensarbetet skall slutföras inom en bestämd tid har vissa avgränsningar varit 
nödvändiga. Examensarbetet är på 15 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors 
arbete (20h/vecka).  
 
Fyra typer av kärnverksamheter kommer att identifieras men inköp och vidare 
försäljning av gjutgods kommer utelämnas ur lösningsprocessen.  
 
Handlingsplanen kommer likaså omfatta en begränsad del inom processkartläggningen 
och kommer där ge förslag på lösningar kring prioriterade svagheter och 
utvecklingsområden.  
 
Examensarbetet kommer avse en processkartläggning som sträcker sig mellan 
offertförfrågan fram till produktionsstart. Då råmaterial i någon form bearbetas i CNC-
maskin. Produktionen inom AT:s verksamhet sträcker sig längre, men de delarna med 
ingående aktiviteter har utlämnats på grund av tidsbrist.  
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2. Teoretisk bakgrund  
I det här avsnittet beskrivs den referensram som ligger till grund för examensarbetet. 
Begrepp och verktyg som beskrivs skall stödja de iakttagelser som gjorts under 
examensarbetets process. Avsnittet avslutas med ett klargörande för hur 
lösningsprocessen ser ut för detta projekt.  

2.1 Kvalité  

För att ett företags verksamhet skall tillfredsställa sina kunder krävs att den produkt 
eller tjänst som erbjuds ute på marknaden innehar efterfrågad kvalité.  Då kunden är 
nöjd och upplever rätt kvalité skapas en vinn- vinn situation som gör att kunder 
återkommer och sprider goda signaler kring produkten eller tjänsten och dess 
varumärke. 

 
Definitionen för kvalité 
Kvalitén på en produkt eller tjänst bedöms av kunden och är en individuell uppfattning 
efter dess egna referensramar. Således värdesätts den olika och har olika stor betydelse 
för oss alla.  En generell definition av vad kvalité skulle kunna vara uttrycks i figur 3 
nedan. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.26) 
   
 

 
 
 
 

 
 
Figur 3. Definitionen av kvalitet. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.26) 

2.2 Kvalitetsutveckling 

Då industrialismen har utvecklas starkt under hela 1900-talet fram till idag har också 
synen kring kvalité förändrats. Arbetssättet för att uppnå rätt kvalité har gått från att 
kontrollera in kvalitén i produkten, till att med förebyggande aktiviteter, samt med en 
helhetssyn driva ständiga förbättringar för att uppnå efterfrågad kvalité.  
 
Kvalitetsutveckling har delats in i fyra faser som kortfattat kan beskrivas enligt nedan, 
se även figur 4 för en visuell förståelse. 
 
Då industrin fick ny fart efter andra världskriget försökte rätt kvalité uppnås genom 
kontroller av producerad produkt.  Genom kontrollen sorterades dåliga exemplar bort 
från de färdiga produkterna och på det sättet förvissade sig verksamheten om att de 
produkter som nådde marknaden var korrekta.  Då detta var olönsamt och ledde till 
mycket kassationer gick verksamhetens kvalitetsutveckling mot kvalitetsstyrning. Inom 
produktionsprocessen var operatörer observanta för att hitta produkter som var 
defekta, för att där identifiera vad som var fel. Således kunde justeringar göras för att 
sluta producera produkter med felaktig kvalité.  
 

Kvalitet 
Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 

tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och 
förväntningar 
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För att lyckas höja kvalitén ytterligare gick fokus över mot förutsättningarna, det vill 
säga vilka rutiner som används innan produktionsstart. Kvalitetssystem togs fram för att 
säkra hur rutiner och instruktioner skulle utformas och hanteras för att optimera 
förutsättningar inför och under produktion.  
 
Den högsta nivån är kvalitetsutvecklingen som omfattar större insatser inför 
produktionen för att identifiera kunders önskemål och krav. Således genom 
systematiska arbetssätt tillhandahålla robusta konstruktioner för att undvika att defekta 
produkter når marknaden. Kvalitetsutveckling innehåller alla steg och skall vara en 
ingående del i organisationens verksamhet då ständiga förbättringar måste stå i fokus 
för att hela tiden tillfredsställa kunden. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.102-103) 

 
 

 

 

 

 

               Figur 4. Kvalitetsutvecklingens fyra faser.  (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.102) 

2.2.1 Offensiv kvalitetsutveckling  

Det är vanligt förekommande att företag och organisationer har sin kvalitetsutveckling 
invävd i sin verksamhet, just därför att alla måste vara med och driva kvaliténs nivå 
framåt.  
 
Genom att alla inom verksamheten strävar mot en ständigt högre nivå där uppfyllandet 
av ställda krav och förväntningar ligger i fokus, samt helst vill överträffa kraven nås 
högre kvalité. Samtidigt är strävan att lyckas hålla kostnader nere och driva 
verksamheten med hög effektivitet och låg resursförbrukning. Detta uppnås genom att 
ständigt driva förbättringar och att medarbete i verksamheten lägger fokus på 
värdeskapandet inom processerna.  
 
Offensiv kvalitetsutveckling är den svenska varianten av TQM, Total Quality 
Management. Offensiv kvalitetsutveckling innebär ett heltäckande system där 
värderingar, arbetssätt, metoder och verktyg skall skapa så hög kundtillfredsställelse 
som möjligt med låg resursåtgång. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.38). Figur 5 nedan 
visar de ingående delarna i offensiv kvalitetsutveckling. 
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          Figur 5. Offensiv kvalitetsutveckling.(B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.39) 
 

Nedan beskrivs mer ingående utvalda delar från offensiv kvalitetsutveckling.  
 
Kunden i centrum 
Enligt tidigare beskrivning är det kunden som avgör om produkten har rätt kvalité eller 
ej, med det som bakgrund är det en självklarhet att ställa kunden i centrum för 
kvalitetsutvecklingen.  
 
Då kvalitén är ett relativt begrepp och upplevs olika, gäller det att förstå vad kund 
verkligen efterfrågar, så även för att kunna överträffa konkurrenter och vara 
konkurrenskraftig på marknaden. Fokus hamnar på att identifiera och fylla det egentliga 
behovet som en kund har, men på ett så sparsamt sätt som möjligt. För att lyckas 
identifiera kundbehov och tillgodose så många krav som möjligt krävs delaktighet och 
ett systematiskt utvecklingsarbete. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.40) 
 
Kundkraven och behoven kan delas in och illustreras på följande sätt enligt  
kanomodellen, se figur 6.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 6. Kanomodellen. (B Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.336) 
 
Kundens krav eller behov som skall tillfredsställas är mer eller mindre uttalade och 
tydliga. Alla kunder har basbehov som är standardkrav på en produkt, det kan t.ex. vara 
att en flaska skall hålla tätt. Sedan finns också andra uttalade behov, såsom att flaskan 
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skall vara lätt att hälla ur. Därutöver finns även omedvetna krav och behov kring 
produkten så som att flaskan skall vara lätt att öppna.  
 
För att uppnå dessa behov och krav krävs en öppen organisation som bygger på allas 
delaktighet. Det enda sättet att uppnå ständig förbättring är att alla i verksamheten är 
medvetna om hur de kan dra sitt strå till stacken. Kvalitén är inte högre än svagaste 
länken. Medarbetare måste känna till sin uppgift väl för att kunna visa engagemang och 
bidra med ett väl utfört arbete. Ges rätt förutsättningar kommer medarbetare känna 
stolthet och bidra till förbättrad kvalité av produkterna och effektivare processer. 
Medarbetare vill kunna ta ansvar för sin arbetsuppgift eller de moment denna skall 
utför. För att kunna ta ansvar krävs information. Med rätt information ges 
förutsättningar och de kan inte någon i verksamheten undvika att ta ansvar. (Lars 
Sörqvist, 2004, s.87-95)(H. Södersved 2000) 
 
Beslut på fakta  
För att uppehålla en hög kvalité krävs att en mängd beslut fattas över tiden. Då besluten 
påverkar hur verksamheten utvecklas bör de fattas i största konsensus. Det gäller helt 
enkelt att basera besluten på fakta för att så många av dem som möjligt skall påverka 
verksamheten i en positiv och utvecklade ritning. För att samla in information som 
underlag för besluten, krävs systematik, ett angreppssätt. De ”7+7 kvalitetsverktygen” är 
vanligt förekommande i detta syfte. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.41-43) 

2.3 Kvalitetsbrister och verktyg inför ständiga förbättringar 

Kraven på hög kvalité ökar ständigt av ett flertal orsaker. Kunderna är och blir alltmer 
medvetna om vad de efterfrågar, samtidigt som nya tekniska lösningar kommer ut på 
marknaden, som då leder till nya typer av affärsverksamheter. Av dessa anledningar är 
det allas ansvar inom organisationers att ständigt förbättra verksamhetens processer 
och dess kvalité.  

Oavsett om organisationen ser eller mäter kvaliténs nivå finns det stora kostnader 
kopplade till låg kvalité, det vill säga kvalitetsbrister. Dessa brister och dess kostnader är 
drivmedlet för ständiga förbättringar inom verksamheten.  

Nedan beskrivs kvalitetsverktyg som med fördel används för att identifiera problematik 
som behöver brytas ner på ett lämpligt sätt för att sedan kunna åtgärdas med PDCA 
metodiken. (Kvalitetsförbättring, 2011) 

2.3.1 Sju förbättringsverktyg 

Används främst när fokus ligger på alla sammanställa numerisk information, som blir 
grunden inför beslut om kvalitetsförbättringar. Verktygen behöver vara så enkla att alla 
i en verksamhet kan använda dem.  Kaoru Ishikawa grundande ” the seven QC-tools”  
som på svenska benämns de sju förbättringsverktygen. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, 
s.243) 
 

 Datainsamling 
 Histogram 
 Paretodiagram 
 Fiskbensdiagram 

 Uppdelning 
 Sambandsdiagram 
 Styrdiagram 
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Figur 7. Datainsamling 

Figur 8. Histogram 

Datainsamling 
Enligt namnet är verktyget till för att sammanställa 
införskaffad data. Data sammanställs som streck i tabell.  

 
Histogram 
Används på samma sätt som datainsamling. Histogrammet är 
dock anpassat för sammanställning av större mängder data, 

där intervall delas in i klasser. Data sammanställs och 
illustreras som rektangulära staplar i diagram.   

 
Paretodiagram  
När kvalitetsförbättringar skall genomföras finns ofta 
önskemål om att lösa den största problematiken först. 
Paretodiagramet funktion är att illustrera vilket problem som 
är allvarligast. Varje problematik illustreras med egen stolpe, 

linjen illustrerar den kumulerade andelen problematik i 
procent för respektive. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.243-
251) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagrammet har fått sitt namn efter skaparen Kauoro Ishikawa, diagrammet 
kallas således även för Ishikawadiagram. Fiskebensdiagrammet används för att 
identifiera och strukturera huvud- och delorsaker till ett problemområde. 
Fiskebensdiagrammet ger en tydlig bild på möjliga grundorsaker till problemområdet 
och medför på så vis motiv för vart insatser skall tillsättas. Arbetsgången och hur 
fiskebensdiagrammet beskrivs återfinns nedan och ett exempel ges i figur 10. 
 
 Definiera problemet 
Ett väl bestämt problemområde eller ett precist problem är en förutsättning som början. 
Samtliga deltagare måste vara överens om vilket problem som är aktuellt.  
 Identifiera huvudorsaker 
Huvudorsaken till problemet söks genom att tänka kring, och gå igenom de sju M:en. 
(Människa, Maskin, Metod, Material, Metod, Mätning och Management. 
 Identifiera delorsaker 
Söks på samma sätt som huvudorsak, exempelvis genom diskussion alternativt 
brainstorming kring de identifierade huvudorsakerna.  
 Markera särskilt intressanta orsaker 
De orsaker som har stor inverkan markeras, alternativt de som är möjliga att påverka. 
 
Allteftersom huvud- och delorsaker identifieras ritas fiskebensdiagrammet upp. (Kinde, 
P. Lindstöm, 1999, s.281-282) 

 

Figur 9. Paretodiagram 
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Figur 11. Uppdelning  

 
Uppdelning  
Används vid  identifikation av orsaker till variation. Insamlad 
data behöver delas upp, särskilt då data samlas in från flera 

platser eller områden i verksamheten.  
 
Sambandsdiagram 
I speciella fall kan det vara mycket svårt att särskilja orsaker till variation och 
problematik, det kan då vara lättare att se till vilka faktorer som hänger samman och 
påverkar varandra. Sambandsdiagrammet illustrerar detta.  
 
Styrdiagram 
För att öka förståelsen är det viktigt att illustrera grafiskt. 
Illustration av förändringen/ spridningen som en funktion av 
exempelvis tiden kan göras med styrdiagram. Där variansen 
illustreras mellan undre och övre styrgräns. (B. Bergman, B. 
Klefsjö, 2007, s.256-261) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Sambandsdiagram 

Figur 13. Styrdiagram 

Figur 10. Exempel på fiskbensdiagram 



12 
 

2.3.2 Sju ledningsverktyg  

Avsedda för att sammanställa verbal information. Dessa verktyg har även namnet de sju 
management verktygen eftersom de mer används inom ledning av verksamhet. Nedan 
anges samtliga ledningsverktyg. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.563) 

 

 Släktsskapsdiagram 

 Träddiagram 

 Matrisdiagram 

 Relationsdiagram 

 Matrisdataanalys 

 Processbeslutsdiagram 

 Pildiagram 

 
Utvalda ledningsverktyg beskrivs mer detaljerat nedan: 
 
Processbeslutsdiagram 
Genom att bryta ner processen i delar illustreras 
dess händelseutveckling. Då blir det möjligt att 
förutse vilka problem som kan tänkas framkomma 
längs vägen. Likaså kan delvis resultatet av 
processen förutspås. Således identifieras också 
svagheter längs processen som blir möjliga att 
åtgärda. En fördel med detta är att det delvis går att 
förutse resultatet redan vid kartläggningen.  
 
Tillvägagångssättet för processbeslutsdiagrammet 
är punkterna nedan, se även figur 14. 
 
 Definiera processen. 
 Bestäm målet med processen. 
 Identifiera tänkbara steg inom processen.  
 Följ upp respektive steg.  

(IVF, 2011) 
 

 
 
 
 
 
 
  

Figur 14. Förenklat exempel på processbeslutsdiagram 
skbensdiagram 
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Figur 16. Illustration av PDCA metodiken 

Träddiagram 
Träddiagram används för att dela upp en problematik i någon form i mindre delar. I de 
mindre delarna kan de tydligare beskrivas för att få en känsla för dess inverkan. Exempel 
på områden är uppdelning av kundkrav, behov eller krav som föreligger kring en produkt.  
 
Träddiagrammets uppbyggnad gör det enkelt att överblicka ett helt område och dess 
uppbyggnad, vilket ger en snabb överblick av problematiken på ett strukturerat sätt.  
 
Tillvägagångssättet för träddiagram är följande: 
 
 Definiera huvudhändelse. 
 Identifiera grunder per nivå i diagrammet. 
 Fortsatt nedbrytning till grunden uppnåtts.  

(IVF, 2011) 

 
 
 

2.3.4 Driva ständiga förbättringar genom PDCA 

För att driva sin verksamhet framåt krävs 
ständiga förbättringar. Ett sätt att driva de 
ständiga förbättringarna är med hjälp av 
Demings Plan, Do, Check, Act metodik. (B. 
Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.87.) Metodiken bör 
användas för att de ständiga förbättringarna  
skall utföras på ett strukturerat sätt och uppnå 
förväntat resultat.  Se figur 16. 
 

 
 

Figur 15. Exempel på träddiagram  
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Plan (Planera) 
Här identifieras den väsentligaste orsaken till problemet, exempelvis med hjälp av de 7+7 
kvalitetsverktygen som bryter ner problematiken i överskådliga delar. Särskilt viktigt är 
det eftersom beslut kring förändringar och förbättringar av verksamheten behöver 
grundas på fakta. Beroende på verksamhetens utformning finns en mängd verktyg och 
metoder tillgängliga för att sammanställa underlaget som ligger till grund för inför beslut. 
Slutligen beslutas vilken alternativt vilka åtgärder som skall vidtas.  (Källa (B. Bergman, B. 
Klefsjö, 2007, s.238-240) 
 
Do (Utför) 
Här utförs beslutade åtgärder av exempelvis en arbetsgrupp. Åtgärderna utförs i full 
alternativt i begränsad omfattning för att kunna bedöma effekten av åtgärderna. Det är av 
störta vikt att alla deltagande är insatta i vad som skall göras och hur beslutsunderlaget 
ser ut.  
 
Check (Kontrollera) 
Då åtgärder är genomförda behövs en uppföljning som genomförs i detta steg. Detta just 
för att en bedömning skall kunna göras om åtgärder uppnått sina syften. Praktiskt kan det 
utföras exempelvis genom mätningar i någon form av resultat som analyseras.  
  
Act (Handla)  
Utifrån den bedömning som görs i den tidigare fasen check, bedöms utfallet av vidtagna 
åtgärder och besluts tas om ytterligare korrigerande åtgärder skall genomföras eller ej. 
Alternativt om åtgärderna tidigare bara genomförs i begränsad omfattning med gott 
resultat genomförs de nu i full skala. (Lars Sörqvist, 2004, s.312)  

2.4 Processer 

En process är en mängd repetitiva sammankopplade aktiviteter som i en viss ordning och 
på ett strukturerat sätt kan omvandla input i form av resurser eller information till 
eftertraktad output.  Inom processen ligger fokus på identifiering av det som är 
värdeskapande och för att i största möjliga omfattning tillfredsställa kund.  
 
En process behöver support av flera slag som kommer från verksamheten eller 
organisationen, där medarbetare och relationerna dem emellan finns tillgängliga. 
Medarbetare tar sedan verktyg och metoder till hjälp för att uppnå förväntade resultat.  
 
Ett företag eller en organisation har verksamheter på flera nivåer som på något eller flera 
sätt hänger samman, således delas processerna upp för att bli väldefinierade och 
lättöverskådliga. (M. Bellgran, K. Säfsten, 2005, s.159) 

2.4.1 Processtyper 

Eftersom ett företag eller organisation har flera olika typer av verksamheter, men som 
ändå hänger samman för att tillfredsställa en kund, behöver verksamhetens processer 
delas upp. Kopplingen mellan en kunds behov och vägen fram till extern kund går genom 
de olika processtyper, se figur 17. 
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Kärnprocesser 
Är företagets grund, vilket är dess kärnverksamhet som har till huvuduppgift att uppfylla 
och helst överträffa krav samt förväntningar från extern kund. Exempel på kärnprocesser 
kan vara produktutveckling, försäljning eller distribution. 
 
Stödprocesser 
För att kärnprocesserna skall fungera optimalt behöver de stöd och resurser i olika 
former, vilket stödprocesserna förser dem med. Stödprocesserna verkar internt inom 
verksamheten. Exempel på stödprocesser kan vara information av något slag, 
personalrekrytering, underhåll av utrustning eller inköp av material av något slag.  

Ledningsprocesser  
Ledningsprocessen har som sin största uppgift att förse organisationen med 
målsättningar som skall uppnås och de strategier som skall användas för att nå dit. De 
ansvarar även för utveckling och driva ständiga förbättringar inom verksamhetens övriga 
processer. Även dessa processer verkar internt, exempelvis strategisk planering, 
målsättning och revision. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.45) 

2.4.2  Processinnehåll 

Olika processer består av ett flertal delar med ett flertal delmoment och många ingående 
arbetsuppgifter som i sin tur ofta utförs av olika individer. Processerna eller steg inom 
dem kan utföras inom olika avdelningar 
alternativt på olika platser,  vilket leder 
till att en ytterligare uppdelning behövs 
för att avgränsa och förtydliga.  

Process 
Förenklat så är det någon av tidigare 
angivna huvudtyperna Ledningsprocess, 
Kärnprocess eller Stödprocess. 
 
Delprocess 
Då en process är en lång kedja av 
sammanhängande delar behöver   
den delas upp i delprocesser.  Exempel 
på en delprocess kan vara prissättning 
inom en produktutvecklingsprocess.  
 

Figur 18. Uppdelning av process.  

Figur 17. Processer. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.45) 
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Figur 19. Individer och roller.  

Aktivitet 
Då i sin tur delprocessen består av ett flertal steg delas de in i aktiviteter. Aktiviteterna är 
byggstenar till delprocessen. Beroende på aktivitetens omfattning är det en funktions 
arbetsuppgift alternativt delas den upp i flera arbetsuppgifter. (T. Karlsson, E. Söderstedt, 
1997, s.38-40) 

2.4.3 Processledning 

För att en process skall prestera vad som förväntas av den krävs ledning, samt tydliga 
ansvarsroller. Således delas ansvar och ledning upp kring processerna.  
 
Processägare 
Processägarens uppgift är att leda och ständigt förbättra processens arbete och dess 
angreppssätt. Processägaren behöver mycket resurser för att lösa sin uppgift och får dem 
i olika former från stödfunktioner. Exempel på stödfunktioner till processägaren kan vara 
inköp, marknad, personal, försäljning eller it.  
 
Process ledare 
Genomför det riktlinjer som processägaren satt upp operativt. Processledaren leder och 
koordinerar arbetsuppgifter och de aktiviteter som genomförs inom aktuell process. 
Snabba omfördelningar av personal eller omprioriteringar inom verksamheten hålls 
samman av processledaren och fungerar då som processägarens förlängda arm.  

 
Beroende på den aktuella processens storlek och komplexitet kan flera processledare 
behövas, särskilt då processen delats upp i delprocesser. I de fall verksamheten bedrivs 
på olika platser eller geografiska orter kan det vara extra viktigt. (T. Karlsson, E. 
Söderstedt, 1997, s.132-137) 
 
Roller 
Vilka roller som agerar vart inom de olika processerna är en mycket central fråga för att 
lyckas nå effektivitet i processen. Rollerna skall beskriva vilken kunskap/kompetens som 
efterfrågas inom processen.  Det är dock viktigt att förstå att rollen inte är kopplad till 
arbetsflödet inom processen. Rollen är kopplad till särskilda aktiviteter eller 
arbetsuppgifter som skall genomföras. Detta innebär också att en roll kan utföra flera 
aktiviteter och dess arbetsuppgifter inom processen vilket möjliggör även att en roll kan 
innehas av flera individer inom organisationen. (Mittuniversitet, 2011). Se figur 19 för 
uppdelning roller. 
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2.4.4 Exempel på processflöde 

En illustration över hur ett processflöde kan se ut beskrivs i nedanstående figur 20. 

Förfrågan om en ny produkt inkommer till försäljning och marknad, som då registrerar 
offerten i verksamhetens system. Därefter går offertunderlaget till konstruktion och 
utveckling, för bedömning och en första granskning. Inköp och beredning sätter sedan ett 
pris på produkten utifrån det underlag som finns. Försäljning och marknad 
sammanställer sedan ett offertsvar till externa kunden med pris och villkor för produkten.  

Om den externa kunden väljer att lägga en beställning inkommer den till försäljning och 
marknad. Processen går vidare då vidare till inköp som påbörjar anskaffning av 
nödvändigt råmaterial.  

Då verksamheten är ett långt system som hänger ihop och stödjer varandra krävs enkelt 
och tydlig kommunikation. Kommunikationen behöver även dokumenteras på säkert sätt 
för att processen skall säkras och bli repeterbar. Med enkel och tydlig 
kommunikation/dokumentation av aktiviteter/arbetsuppgifter är det lätt att se vad ett 
aktuellt projekt har för status i processen och vad som händer just nu. 

 

Figur 20. Exempel på en bit av ett processflöde med ingående processer. 

2.5 Utveckling och kostnader  

I uppstarten av ett nytt utvecklingsprojekt är friheten stor och möjligheterna oändliga. 
Här gäller det att på ett så systematiskt sätt som möjligt fånga in alla uttalade behov, 
underförstådda krav och förväntningar kring produkten. Det är viktigt att de identifieras 
för att kunna införas så tidigt som möjligt i specifikationen av produkten . 
  
I det inledande arbetet med utveckling och planering är friheten till förändring relativt 
billig och påverkan på verksamheten är liten. Allt eftersom material beställs/köps och 
dokumentation/specificering växer fram alternativt produktionsutrustningen anpassas 
ökar svårigheterna och kostnader för förändringar på produkten.  
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Då produkten nått produktion är det ännu möjligt att ändra på den, men till ett högre pris.  
Det är möjligt att produktionsutrustning behöver bytas alternativt ändras eller att 
råmaterialet inte längre passar mot nya specificerande krav. Sådana ändringar påverkar 
en större del av verksamheten, såväl inom den operativa verksamheten, som den 
administrativa verksamheten.  

Då produkten är såld och nått sin slutanvändare är det mycket kostsamt om 
produktrevideringar blir nödvändiga. Återkallning av produkt till producent är dyrt och 
svårhanterligt och stör kundupplevelsen/förtroendet för produkten. Figur 21 visar 
kostnadsökningen vid tidiga respektive sena ändringar i konstruktion. (B. Bergman, B. 
Klefsjö, 2007, s.64) (H. Johannesson, J-G. Persson, D. Pettersson, 2004,s.108-109) 

 

 

 

 

 

 

             
För att erhålla ett systematiskt utvecklingsarbete krävs god planering och väldefinierade 
planer kring vilka delmoment/uppgifter som behöver granskas innan processen går 
vidare.  
 
Lönsamhet 
Med god kvalité på produkter och tjänster uppnås lönsamhet vilket kan medföra en 
positiv hävstångseffekt.  Hävstångseffekten består i att avståndet till konkurrenterna ökar 
i och med att verksamheten befinner sig inom den positiva kvalitetsspiralen. Då 
produkten har rätt kvalitet och kunden upplever tillfredställelse sprider sig positiv 
feedback kring produkten på marknaden och på detta sätt tas mer marknadsandelar och 
lönsamheten ökar. 

Då lönsamheten ökar finns kapital inom verksamheten till ytterligare investeringar eller 
förbättringar i olika former. Såsom FoU (forskning och utveckling) eller anskaffande av 
effektivare produktionsutrustning alternativt allmänna processförbättringar vilket leder 
till högre effektivitet. Verksamheten ställs helt enkelt i en god spiral där möjligheten finns 
att kliva ifrån konkurrenter ytterligare. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.64) (H. Johannesson, 
J-G. Persson, D. Pettersson, 2004, s.107-109) 

 

 

Figur 21. Ändringsfrihet och kostnader. (B. Bergman, B. Klefsjö, 2007, s.64)  



26 
 

2.6 Strukturerat arbetssätt  

För att utveckla produkter med rätt kvalité och ha en så effektiv organisation som möjligt, 
krävs att arbetet sker efter en tydlig struktur. Att arbetet sker på ett strukturerat sätt för 
med sig mycket positivt in i verksamheten. Medarbetare får tydligare klart för sig vad de 
skall prestera inom respektive arbetsmoment, aktivitet eller processteg. 
 
När arbetssättet/flödet är preciserat kan det överblickas vilket ger en helhetsbild över 
vad som skall göras. Där efter kan helheten brytas ner i delar som planeras och skapar på 
detta sätt underlag för kontroll och tid i verksamheten. Med detta går fokus från vad skall 
göras, till hur det skall göras på bästa tänkbara sätt. När det sedan tidigare är klarlagt i 
vilken följd aktiviteter skall genomföras vet varje medarbetare om arbetet ligger i fas 
planeringsmässigt och vad nästa steg är.  
 
Den överblicken reducerar slöseri i ett flertal former vilket sparar pengar och resurser. 
Med rätt flöde och ett strukturerat arbetssätt finns det utrymme för fokus på det som är 
av vikt, vilket är att välja rätt och väl avvägda lösningar.  
  
En förutsättning för att kunna utveckla arbetssätten är att en standard finns över hur 
arbetet bedrivs i dagsläget. För att kunna genomföra förändringar till det bättre måste det 
sedan tidigare vara väldefinierat hur de utförs för att i nästa steg kunna bli effektivare. 
För att ett processteg eller en aktivitet/arbetsuppgift skall vara enkel att utföra repetitivt 
vid nästkommande tillfälle skall det vara klargjort hur det går till och vilka ingående delar 
som skall behandlas. (M. Bellgran, K. Säfsten s.231-236) 
 
Med en preciserad produktutvecklingsprocess erhålls ett flertal fördelar: 
 
 Ger ett bra underlag för kvalitetssäkring. 
 Understödjer samordning av aktiviteter inom processen. 
 Förtydligar planering. 
 Underlättar ledningen av arbetet. 
 
Produktutveckling och produktionsutveckling ligger i varandras förfaranden, således drar 
man fördel av att låta produktionsutvecklingen ingå i produktutvecklingen.  (Bellgran & 
Säfsten, 2005, s.8-9) 

 
Utformningen av en verksamhets produktion är mer eller mindre formad efter ett system. 
Det är då mycket viktigt att det systemet stödjer vald produktionsstrategi. Produktionens 
resultat och effektivitet påverkas av hur involverad den är i produktutvecklingsarbetet, 
det vill säga för att lyckas med utvecklingsarbetet behövs en ständig koppling mellan 
produktion och produktionsutvecklingen kring produkten.  (Bellgran & Säfsten, 2005, 
s.161) 

2.7  Planering  

Med planering fås en överblick över vad som behöver göras. Utan planering är 
osäkerheten kring vad arbetsmomenten innebär svårhanterlig, men med rätt planering 
kan osäkerheten kontrolleras, således blir svårigheter hanterbara. Detta ökar  
effektiviteten och medarbetare får ett mer trivsamt arbete. Planering ger underlag för: 
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 Styrning  
 Delegering av uppgifter 

 Samordning och samarbete  
 Möjlighet till uppföljning 

(Wisén, Lindblom, 2009, s. 66) 

2.7.1 Projektplan  

Då utformning/utveckling av nya produkter med fördel drivs i projektform gäller det att 
ha en plan för genomförandet. För att få en överblick om vad som skall göras och av vem, 
behövs en uppdelning. Således bör projektet delas in i etapper som illustreras med 
milstolpar i planeringen.  
 
I den inledande delen av projektet skall syfte och mål tydlig beskrivas. Sedan beroende på 
projektet typ och omfattning, behöver ett flertal delar preciseras. Vilka aktiviteter som 
ingår och vad som skall uppnås med dem behöver definieras. Vilken tidsram och med 
vilka ekonomiska resurser de skall uppnås, samt med vilka person- och utrustnings 
resurser som finns tillgängliga behöver också definieras. 
 
Beroende på projektets typ används befintliga milstolpar som är välkända inom 
organisationen eller så sätter berörda nyckelpersoner upp lämpliga etapper/milstolpar, 
anpassade för projektet. (Wisén, Lindblom, 2009, s.68-70) 

2.7.2 Gantt-schema 

För att få ut så mycket som möjligt av en projektplan eller den planering som gjort kan ett 
Gantt-schema vara till stor hjälp. Där det är tillämpbart används Gantt-schemat för att 
redovisa vilka aktiviteter/delprocesser som ingår och i vilken följd de bör utföras. Det 
medför också att det blir lätt att se vilken kompetens eller funktion som belastas under 
respektive tidsperiod inom organisationen.  (Wisén, Lindblom, 2009, s. 65-66, 153)  
 
Gantt-schemat bör med fördel förses med delmål och ligger då som informationsunderlag 
för delger status för en aktivitet eller en aktuell process status. Ett exempel på delmål i 
form av milstolpar ges i figur 22. ( B. Tonnqvist 2008, s.123-130) 
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  Figur 22. Exempel på Gantt-schema inom Produktutveckling och konstruktion 
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2.8 Lösningsmetod 

Då problemformuleringen som är grunden för detta examensarbete efterfrågar en 
handlingsplan med förslag till lösningar på de svagheter och brister som identifieras inom 
AT:s verksamhet faller sig lösningsprocess ganska naturlig. 
 
Initialt identifieras den kärnverksamhet som AT bedriver, det vill säga vad deras 
verksamhet består av. För att mer i detalj förstå dess verksamhet genomförs en 
processkartläggning med detaljerad beskrivning av respektive processteg och dess 
innehåll. Processkartläggningen är det första steget i nulägesbeskrivning, därefter följer 
en analys av nulägesbeskrivningen som i detalj granskar respektive processteg för 
identifiering av svagheter och styrkor. Avslutningsvis kommer en handlingsplan utformas 
som skall ge förslag till lösningar på de svagheter och förbättringsområden som tidigare 
har identifierats.   Se figur 23 nedan för en visuell förståelse över lösningsmetoden. 
 
 

 
 

2.8.1 Nulägesbeskrivning 

För att skapa sig en bild av verksamheten som söker en handlingsplan med åtgärdsförslag 
är första steget att skaffa sig en bild av nuläget. Nulägesbeskrivningen har två tydliga 
syften: 
 
 Kunskapsinhämtning av verksamheten. 
 Identifiera områden som kan vara bristfälliga, argument tillförbättringsområden. 
 
Nulägesbeskrivningen byggs ofta upp av intervjuer och samtal som hålls med 
nyckelpersoner eller de som är operativa inom aktuell process.  
 

Figur 23.  Lösningsmetoden 
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För att få en överblick och helhetssyn av verksamheten är flödesscheman ett bra 
hjälpmedel. I dem identifieras typiska processteg och följden av aktiviteter/delprocesser.  
(Lars Sörqvist, 2004, s.474-477) 

2.8.2 Analys av nulägesbeskrivning 

Då nulägesbeskrivningen och analys av nulägesbeskrivning är starkt kopplade till 
varandra inhämtas information och underlag till dem båda parallellt. Analysen blir lättare 
att genomföra och identifikationen av svagheter och förbättringsområden blir hanterbar 
då nulägesbeskrivningen är detaljerad. (Lars Sörqvist, 2004, s.227)(Karlsson & Söderstedt, 
1997, s.137) 

2.8.3 Handlingsplan 

En handlingsplan behöver upprättas för att ta tillvara de prioriterade 
förbättringsområden som identifierats under Analys av nulägesbeskrivningen. Dock är 
dock viktigast att handlingsplanen omfattar det som kan förändras utefter de resurser 
som finns tillgängliga i verksamheten. (Bo Bergman och Bengt Klefsjö, 2007, s.555-560) 
(Karlsson & Söderstedt, 1997, s.145) 
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3. Nulägesbeskrivning  
Nulägesbeskrivningen inleds med identifiering av AT:s kärnverksamhet, för att övergå en 
processkartläggning av respektive processteg som ingår i flödet. Inom processteg 
beskrivs i detalj varje del eller aktivitet som genomförs.  

3.1 Kärnverksamhet 

Examensarbete går ut på att skapa en nulägesbeskrivning och därefter utföra en analys av 
nuläget, vilket slutligen mynnar ut i en handlingsplan med åtgärdsförslag. Det första 
steget är att beskriva och kategorisera AT:s verksamhetsområden.  
 
Kärnverksamheten är en kategorisering av den verksamhet som AT driver. Modelljobben 
och bearbetningen av gjutgods hänger i de allra flesta fall ihop men särskiljs här för att de 
omfattar olika aktiviteter.  

 
 Modelljobb, som leder till intern bearbetning. 
 Bearbetning av gjutgods. 
 Externt legojobb. 
 Inköp vidare försäljning av gjutgods.  

3.1.1 Modelljobb 

Vid utveckling av en ny produkt som skall gjutas krävs en modell som är underlaget till 
gjuteriet som skall gjuta den nya produkten. Modellen fräses ut i CNC-maskin i material 
såsom trä, plast eller aluminium. Tack vare goda kunskaper, lång erfarenhet och en 
anpassad maskinpark har tillverkningen gjorts av modeller, till ett av företagets främsta 
konkurrensmedel.  
 
Utvecklingen av modellen sker i några steg, till en början skall modellen ritas upp i 3D 
Solid Works, därefter görs informationen om till programfiler som styr bearbetningen av 
CNC-maskinen som fräser ut modellen rent fysiskt. Beroende på modellens form 
tillverkas den i delar och enligt speciell teknik. Se figur 24 för CAD-modell. 
 
Vid utveckling av en ny konstruktion i gjutjärn uppkommer behov av modeller enligt 
tidigare. En modell måste tas fram för varje detalj som skall gjutas. I steg två skall varje 
gjuten detalj eventuellt bearbetas beroende på dess funktion och om den skall monteras 
samman med andra delar. Modellen är bara en inledande del till det bearbetningsarbete 
som kommer med gjutgodset.  

 

 

Figur 24. CAD-modell Front 510 
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3.1.2 Bearbetning/förädling av gjutna detaljer. 

De detaljer som gjuteriet gjuter efter modellen, ska i det här steget bearbetas/förädlas på 
ett eller flera sätt. Innan bearbetningen kan påbörjas måste kravnivån och det exakta 
utseende för respektive detalj specificeras. Det görs på ritningen alternativt på annat 
specificerande dokument.  Således måste fixturerna anpassas till detaljen och därefter 
konstrueras och tas fram.  
 
När fixturerna är klara och detaljernas utseende och form är specificerade, påbörjas 
bearbetningen och jobbet körs in i CNC-maskin. I början kontrolleras bearbetade detaljer 
noggrant av produktionstekniker. Beroende på om olika detaljer skall monteras samman 
efter bearbetningen, testas det och eventuella justeringar görs.  

 
Arbetsgång  
För att bearbetningen skall kunna påbörjar krävs fixturer. Fixturer konstrueras av AT och 
tillverkas internt eller externt. I samband med detta identifieras vilka verktyg som CNC-
maskin respektive efterbearbetning kräver för att kunna tillgodose ställda krav. För att 
kunna kontrollera resultatet krävs någon form av mätningar eller tester, vilken utrustning 
som krävs till dessa identifieras här. Då fixturen är tillverkad körs jobbet in i CNC-maskin, 
där den finjusteras tills den passar detaljen. Tester av bearbetade detaljer genomförs 
löpande, just för att detaljer skall passa samman och för att fixturen skall anpassas till en 
så enkel produktion som möjligt.  
När detaljer och maskin är inkörda instrueras operatör och produktionsstarten tar vid. 
Bearbetningen här görs utefter internt utvecklade ritningar/specifikationer.  Nedan 
beskrivs bearbetning, se röd yta i figur 25. 

 
 
 

 
Kontroll 
Eftersom konstruktionsunderlaget för respektive detalj inte alltid är i form av ritningar är 
ofta kontrollen och säkerställningen svårdefinierad. Kontrollen görs i form av fysiska 
tester av detaljerna. Test av planhet mot ett plant underlag/skiva i form av montering av  
detaljer. Kontrollen avser då att de är godkända vilket innebär att de är plana eller att 
detaljerna passar samman. Även kontroller mot referensdetaljer utförs.  
 
 

Figur 25. CAD illustration av Front 510 
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Montering  
Många av de detaljer som bearbetas i CNC-maskin är delkomponenter i en större 
slutprodukt. De bearbetade detaljerna monteras samman eller ingår i det följade 
monteringsflödet. Monteringsflödet är en stor del av AT:s verksamhet, men som ej 
fokuseras på i detta examensarbete.  

3.1.3 Externa Legojobb 

Ett legojobb innebär förädling av råmaterial enligt kundens specifikation på något sätt, 
exempelvis i form av bearbetning och/eller montering och lackering. Det kan vara flera 
detaljer som förädlas på lika sätt eller olika som eventuellt sedan monteras samman till 
en slutprodukt. Normalt så görs förädlingen/bearbetning med kundägt råmaterial. Innan 
bearbetningen kan påbörjas krävs även här fixturer som konstrueras av AT eller 
tillhandahålls av kund. 
 
Arbetsgång  
Arbetsgången för externa legojobb är den samma som för bearbetning av gjutgods enligt 
tidigare, med den skillnaden att det krävs mer kommunikation med kund.   
 
Kontroll  
För att säkra bearbetningen och att den ligger inom satt kravnivå görs mätningar och 
kontroller utefter kundens specifikationer eller ritningar.  

3.1.4 Inköp och försäljning av gjutgods  

Tack vare kunskaper inom gjutgods och ett starkt kontaktnät med olika gjuterier i Sverige 
så väl som internationellt bedriver AT även verksamhet som innefattar inköp och direkt 
vidareförsäljning.   
 
Verksamheten kring inköp och vidare försäljning av gjutgods begränsas utifrån ett antal 
parametrar; antalet detaljer och leveransvillkoren. Det förekommer även att AT 
lagerhåller detalj åt kund och del levererar mot order. Storlek och dimension är en annan 
begränsande faktor eftersom gjuterier har viss storlek på sin utrustning. Av ekonomiskt 
naturliga skäl är ledtiden och eventuella valutajusteringar begränsande. 
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3.2 Processkartläggning 

Nedan beskrivs processkartläggningen i figur 26 och respektive processteg beskrivs  
detaljerat i kommande avsnitt.  

 

3.3 Offertförfrågan/uppdragsutformning 

Kund som efterfrågar en produkt som AT skulle kunna utveckla eller producera 
sammanställer sina önskemål i en offertförfrågan. Således utformar kund eller 
uppdragsgivare som har idéer alternativt ser utvecklingsmöjligheter inom befintlig eller 
ny produkt ett uppdrag i samarbete med AT:s ledning.  

3.3.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods 

Ett modelljobb innebär mer eller mindre alltid att ett samarbete mellan AT och kunden 
inom utvecklingen av en ny produkt eller en omkonstruktion av en befintlig produkt. Det 
är vanligt förekommande att AT tillsammans med kund vidareutvecklar befintliga 
svetsade konstruktioner till gjutna helhetslösningar.  
 
Modelljobben innebär flera steg och sträcker sig ofta över längre tid. De modelljobb som 
tas leder i de allra flesta fall även till att AT utför bearbetningen av gjutgodset. 
  
AT påbörjar modelljobb utan att ha order på jobbet, detta beroende på att 
utvecklingsarbetet och konstruktionen växer fram i samarbete med kund. Eftersom 
konstruktionsarbetet av en ny produkt eller omkonstruktion av befintlig produkt görs 
parallellt med modellframställningen är modelljobb en långdragen process.  
 
Delarna inom modelljobbet går i varandra och upprepas, alternativt görs om beroende på 
utveckling och resultatet. Detta pågår fram till dess modellen är godkänd och 
bearbetningen av gjutna detaljer tar vid.  
 
Genom det starka samarbete som AT har med gjutjärns- spis/kamintillverkare 
uppkommer nya modelljobb. Marknaden kan exempelvis efterfråga en ny modell av spis 
eller utveckling av befintlig modell, av produktionstekniska eller kostnadseffektiviserings 
skäl.  
 
 

Figur 26. Processflödeskarta 
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3.3.2 Externt legojobb 

Förfrågan inkommer från kund om bearbetning/förädling av något eller flera slag av 
exempelvis gjutgods. Förfrågan innehåller ritning som specificerar produkten och 
eventuellt andra dokument som beskriver krav som föreligger. Förfrågan anger också om 
råmaterial tillhandahålls av kunden eller skall köpas av AT. 

3.4 Förberedande produktutveckling och konstruktion  

Den förberedande produktutvecklingen och konstruktionen innebär identifiering av 
arbetets typ och utförs av VD och konstruktionsansvarig som sätter sig in i underlag från 
kund/uppdragsgivare.  

3.4.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods 

Det första steget är att konstruktionsansvarig och VD tar del av den information som finns 
tillgänglig och avgör karaktär av jobbet.  
 
 Fall 1 Vidareutveckling av befintlig produkt. 
 Fall 2 Utveckling av ny produkt. 
 
Underlaget gås igenom för att skaffa sig en bild av möjligheterna kring utformningen och 
vilka svårigheter som direkt kan identifieras. De ser även över kapaciteten inom 
konstruktionsavdelning och hur det aktuella modelljobbet skulle passa in i verksamheten. 
De undersöker om kapaciteten finns i maskiner och om kunskaperna är tillräckliga. 
Generellt så är modelljobb mycket positivt för verksamheten eftersom det skapar 
merarbete i form av bearbetning av gjutgods. 
  
Den viktigaste och svåraste delen kring modelljobb är att bedöma omfattningen och 
kostnaderna. I detta förberedande steg diskuteras vilka investeringar som kommer 
behöva göras och en grov uppskattning över hur mycket arbetstid som kommer krävas. 
  
Är modelljobbet av typ ”Fall 1” enligt tidigare, kan ungefärlig bedömning av arbetstiden 
och vilka moment som behöver genomföras göras för att uppnå efterfrågat resultat.  Vid 
utveckling av en helt ny produkt, dvs. ”Fall 2”, så är det innan projektets början mycket 
svårt att bedöma vilka moment som skall genomföras och vad kunden exakt efterfrågar. 
Utvecklingen av nya produkter sker i nära samarbete med kunden där behov och 
lösningar framkommer med arbetets framfart.  
 
Beroende på ”Fall 1” eller ”Fall 2” och omfattningen av produkten blir bearbetningen av 
gjutgods och eventuell vidare förädling olika komplex. De som inledningsvis behöver 
redas ut är:  
 
 Hur skall bearbetningen gå till och vilka fixturer krävs? 
 Behövs speciella verktyg och tillbehör relaterade till bearbetningen? 
 Eventuell vidare förädling/montering av bearbetade detaljer, hur skall det gå till? 
 
Där efter måste frågorna brytas ner för bedömning skall kunna göras av detaljer och dess 
omfattning.   
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3.4.2 Externt legojobb 

Konstruktionsarbetet består av att bedöma ritningar/specifikationerna, ge produktkritik 
kring legojobbet och identifiera hur bearbetningen/förädlingen skall utföras. Detta 
innebär att identifiera vilken typ av fixturer och utrustning som är nödvändig att utveckla 
för att lösa uppgiften samt vilka kontroller, mätningar och tester som skall utföras på den 
bearbetad detaljen.  

3.5 Prissättning av produkten/jobbet 

För att kunna lämna en offert till kunden i nästkommande steg 3.6 och för att kunna 
bedöma eventuell lönsamhet för AT, måste alla ingående delar relaterade till 
produkten/jobbet prissättas.  

3.5.1 Modelljobb och bearbetning av gjutgods 

Prissättning Modelljobb 
Då modelljobb och efterföljande bearbetning är en lång kedja av aktiviteter är det mycket 
svårt att sätta ett pris. Det behöver delas upp, dessutom hanteras prissättning för 
modelljobb på olika sätt beroende på kund/uppdragsgivare: 
 
 Löpande debitering mot kund utefter antal arbetstimmar och inköp. 
 Fastpris för hela modellen samt investeringar. 
 En uppdelning av kostnaden mellan kund och AT, detta beroende av kund och vilken 

mängd bearbetning av gjutgods som modellen ger AT.  
 
Kostnadsuppdelning 
När bearbetning av gjutgods skall prissättas krävs också en uppdelning, både den löpande 
produktionen och de förutsättningar som krävs för genomförandet har relaterade 
kostnader. Förutsättningarna består av konstruktionsunderlag, fixturer och övrig 
produktionsutrustning som krävs inför produktion. Beroende av vilken kund och värdet 
på jobbet tar AT och kund olika ekonomiskt ansvar för de olika kostnadskategorierna.  
 
Konstruktion och praktisk tillverkning av fixturer.  
Här ingår kostnader för de antal konstruktionstimmar som behövs, de material som åtgår 
för tillverkning och de tillbehör som krävs.  Maskintid för tillverkning och monteringstid 
av fixturen måste även beräknas. 
 
Speciella verktyg och tillbehör relaterade till bearbetningen 
Kostnader för de verktyg som åtgår under den löpande bearbetningen läggs in i 
styckpriset på detaljen/produkten. Även de kostnader som tillkommer för speciella 
verktyg/tillbehör som är unika för jobbet behöver beräknas.  
 
Inköp av gjutgodset/råmaterial 
Kostnader för inköp av råmaterial sammanställs i Excel-datablad, där beräkningarna görs 
efter detaljens vikt, materialkvalité och antal detaljer.  
 
Bearbetningen av gjutgods  
Kostnaden här sammanställs av antalet maskintimmar för bearbetning per detalj, samt 
den mängd verktyg som åtgår i maskinen och till eventuell ytterligare efterbearbetning 
per detalj.  
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Kostnader för eventuell vidare förädling montering, lackering samt paketering 
Produkt som har fler produktionssteg följande bearbetning behöver en särskild 
sammanställning så de också kan beräknas. Det som ingår här är främst monteringstid 
och tillbehör/detaljer som monteras på slutprodukt.  

 
Prispåverkande faktorer 
Generella faktorer som alltid påverkar priset är vilken volym produkten har och hur 
många som kommer tillverkas under en tidsperiod. Vilka leveransvillkor som finns mellan 
kund och AT, skiljer sig mycket från kund till kund. Frågeställning som också följer detta 
är vilken produktionsteknisk utrustning som är aktuell och dess effektivitet. Hur de 
logistiska lösningarna ser ut, vem står för transporter och hur mycket administrativt 
arbete som tillkommer i samband med jobbet.  
 
Målprissättning  
Beroende på vilken kund jobbet avser, modellens typ samt bearbetning av gjutgodset 
omfattning tillämpas olika typer av kalkylering. För att kunna tillmötesgå så många 
kunder som möjligt så försöker VD:n räkna baklänges och sätta pris på konstruktionen 
efter vad marknaden kan betala för slutprodukten.  Således utnyttjas målprissättning, då 
konstruktioner är komplexa och innehåller ett flertal detaljer. Här kan det vara svårt att 
täcka kostnader som ligger i gråzonen. Målprissättningen som skapar en ungefärlig bild 
av vad respektive detalj kommer få kosta vilket påverkar konstruktionslösningen som 
skall hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Eventuellt sammanställs beräkningar kring 
pris i Excel-blad av VD alternativt sätts pris efter erfarenhet.  

3.5.2 Externt legojobb  

Prissättningen för externa legojobb görs på samma sätt som tidigare angivet men också 
med hänsyn till tillägg enligt nedan:  
 
Outnyttjad maskinkapacitet 
Beroende på hur mycket ledig maskinkapacitet som AT har tillgänglig i sin maskinpark 
varierar intresset för externa legojobb. Beroende på hur situationen ser ut och om det 
eventuella nya jobbet passar in i befintlig produktion kan priser på jobbet anpassas.  
 
Volymen av jobbet (värdet av jobbet) 
Antalet detaljer som det omfattar påverkar intresset och även prisbilden, mycket 
beroende på att kostnader slås ut på stora volymer. God lönsamhet vid stora volymer är 
alltid attraktivt.  
 
Investeringsnivån för AT relaterat till jobbet 
Beroende på hur investeringsnivån är för AT eller hur stort ansvar kunden tar för extra 
investeringar relaterade till jobbet varierar intresset för nya externa legojobb, vilket även 
påverkar prisbilden.  
 
Konkurrensen om externa legojobb 
Beroende på om det finns konkurrens om det aktuella externa legojobbet eller om det är 
av sådan typ att AT:s kompetens är unik för uppdraget varierar intresset och prisbilden 
kan justeras. 
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Extraarbete 
Extraarbete som kan tillkomma kan vara lagerhållning av gods vilket leder till 
kapitalbindning, eller extra operationer som lackering/monteringen eller paketering.  
 
Tillväxtpotential 
Framtida möjligheter påverkar även intresset och prisbilden. Legojobb kan vara 
öppningen till ett större eller helt nytt samarbete som kan leda till fler och större uppdrag 
i framtiden vilket skapar tillväxt.  

3.6 Offert till kund/uppdragsgivare 

AT sammanställer sin uppfattning och förmåga att kunna tillgodose kundens efterfrågan i 
en offert. Offerten skall tydliggöra priset för produkten/jobbet samt ge information om 
alla relaterade krav och ansvar kring produkten.   
 
Offert kan sammanställas i affärssystem Monitor av inköpschef alternativt sammanställas 
av VD:n och kommuniceras skriftligt eller muntligt till kund. Ofta är inte prisnivån helt 
fastställd, utan justeringar i prisbilden kan göras utefter vad kunden och AT kommer 
överens om. Beroende på vilken funktion som skriver offertsvaret samt vilken kund den 
avser beskrivs och fördelas ansvar och villkor olika tydligt.  

3.6.1 Modelljobb, Bearbetning av gjutgods & Externt legojobb 

Innehållet i offerten är beroende på jobbets typ och dess omfattning, vilket leder till att 
det är en mängd områden som behöver beskrivas: 
  
 Prissättning för respektive del alternativt ett totalpris. 
 Råmaterial tillhanda hålls och ägs av kund eller AT.  
 Volymer 
 Leveransvillkor. 
 Ansvarsfördelning. 
 Äganderätt till produkten, och dess konstruktionsunderlag. 
 Överenskommelse angående investeringar relaterade till produktionen. 
 Pris för framställning av fixtur och annan nödvändig 

produktionsutrustning/tillbehör. 
 
Efter att ha överlämnat offertsvar med pris till kund/uppdragsgivaren inväntas 
klartecken eller avslag.  

3.7 AT får affär/order 

Då kund eller uppdragsgivaren accepterat den offert som AT gjort och båda parterna är 
överens, skickar kund eller uppdragsgivaren en order till AT som bekräftar att de skall gå 
vidare enligt överenskommelsen.  
 

3.7.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods 

Eftersom bearbetningen av gjutgods är efterföljande modelljobbet har AT i de flesta fall 
redan jobbet eller ordern. Här får AT riktlinjer från kunden vilket pris som accepteras för 
bearbetning och efterföljande förädling/montering. Ändringar i ansvarsfördelning och 
villkor kan göras, vilket skiljer sig åt beroende på kund och produkt.  
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3.7.2 Externt legojobb 

AT får klartecken att utföra bearbetningen enligt avtalat och ansvarar i och med det för 
leverans av produkt.  

3.8 Produktutveckling och konstruktion  

Produktutvecklingsarbetet och konstruktion innehåller olika mycket beroende på jobbets 
typ och omfattning. Här skapas produkten eller vidareutveckling av befintlig produkt 
samt all relaterad specificering av produkten och dess produktionsutrustning samt 
tillbehör.  

3.8.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods 

Beroende på utgångsläget för utvecklingsarbetet kan de se ut på två olika sätt.  
 
Fall 1 Vidareutveckling av befintlig produkt 
Produktutvecklingsarbetet innebär här, om nödvändigt, att sätta sig in ännu djupare i 
tillgängligt underlag. För att väl känna till utseende och funktionskrav som föreligger, för 
att därefter kunna rita upp en ny konstruktion som ersätter den befintliga. AT:s utmaning 
ligger här i att erhålla samma funktioner i en gjuten konstruktion som den svetsade. 
Fördelarna med en gjuten konstruktion kan vara:  
 
 Ökad hållfasthet. 
 Förenklad produktion, stabilare konstruktion.  
 Kortare ledtid. 
 
Efter den nya konstruktionen skapas en modell enligt tidigare beskrivning. 
 
Fall 2 Utveckling av ny produkt 
Konstruktionsarbetet här varierar i omfattning beroende på hur samarbetet med kunden 
ser ut. I vissa fall finns ritningar på produkten som då granskas, ombearbetas och 
överförs till konstruktionsunderlag i form av ritningar eller modellering i 3D. I andra fall 
saknas ritningar på produkten och då konstruerar AT den nya produkten i samarbete 
med kunden enligt dess förväntningar/krav. Ofta är fallet en kombination av befintliga 
ritningar och saknad av lösningar på delar av den nya konstruktionen. Hela detta steg är 
komplext eftersom en produkt kan innehålla flera delar som skall monteras samman eller 
en stor konstruktion med många olika krav utefter form och typ. Utifrån den nya 
konstruktionen skapas en modell enligt tidigare beskrivning. 
 
Produktutvecklings och konstruktionsarbetet för bearbetning av gjutgods består i: 
 
 Ta fram ritningar/specifikation som specificerar vad förädlingen/bearbetningen 

skall omfatta. 
 Konstruera fixturer som möjliggör bearbetningen enligt ritning/specifikation. 

3.8.2 Externt legojobb 

Konstruktionsarbetet består här i utveckla fixturer och utrustning som svarar mot den 
specifikation och de krav som föreligger. Det behöver även gås igenom hur kontroller, 
mätningar och tester skall utföras.  
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3.9 Fastställande av konstruktion/lösning  

Fastställandet innebär att konstruktionsunderlaget och produktlösningen skall vara klar. 
Beroende på typ av jobb och konstruktionsunderlag innebär fastställandet ett antal olika 
steg.  

3.9.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods 

När modellen är klar skickas den till gjuteri, normalt kontrollerar då gjuteriet modellen så 
allt verkar vara i sin ordning. Gjuteriet gör då anpassningar på modellen utefter deras 
utrustning och eventuella mindre justeringar.  
 
Då modellen är klar gjuter gjuteriet upp en mindre testserie. Testserien skickas tillbaka 
till AT som kontrollerar om detaljen motsvarar ställda krav och förväntningar. Den gjutna 
detaljen skall normalt bearbetas/vidareförädlas och eventuellt därefter monteras 
samman med andra detaljer. Då bearbetningen är utförd och tester är utförda, kan 
konstruktion godkännas alternativt justeringar göras. Beroende på hur mycket 
justeringar som behöver göras på modellen, kan befintlig modell justeras alternativt 
göras om. 
  
Fixturerna skall färdigställas när gjutgodset kommer tillbaka, vilket innebär att de 
finjusteras tills de passar för avsedd produktion. Då första bearbetningen görs, körs 
jobbet in med så kallade ställbitar där justeringar och tester genomförs löpande tills rätt 
inställningar/kvalité uppnås.  

3.9.2 Externt legojobb 

Här köps det in eller tillhandahålls råmaterial till ställbitar eller en eventuell nollserie 
som produceras som test och provdetaljer i nya fixturer. Resultatet av testbitarna eller 
nollserien kommuniceras med kund angående kvalité och uppfyllelse av krav.  

3.10 Beredning 

Alla förberedelser som krävs innan produktion kan påbörjas ryms inom beredning. 
Beredningen sköts av olika funktioner. Beredningen i detta avseende omfattar 
bearbetning av gjutgods och externa legojobb, eftersom modelljobben är uteslutande 
utvecklingsarbete så åsidosätts de.  

3.10.1 Konstruktionsfunktionen 

Hela konstruktionsarbetet är en form av beredning vilket är i form av edgecam-filer som 
styr CNC-maskinerna och ritningar. Under produktutvecklingsarbetet konstruerar 
konstruktörer i Solid Works 3D-ritningsgrogram. Den informationen förs sedan över till 
Edgecam som skapar styrprogram till CNC-maskiner. För att tydligt beskriva hur en detalj 
ska se ut efter bearbetning tas ritningen fram. Ritningen beskriver detaljens utformning, 
funktioner, vart och hur mycket den skall bearbetas. Toleranser och hänvisningar 
specificerar detaljens utformning och kravnivå. Varje ny detalj som konstrueras internt 
erhåller ett unikt artikelnummer. Artikelnumret tillsammans med detaljens benämning är 
detaljens namn och en förutsättning för att hålla ordning på detaljen i alla områden den 
används. 
 
Konstruktörer skall även utforma andra nödvändiga specificerande dokument inför 
produktionen, exempelvis i form av mätprotokoll. Detalj med särskilt kritiska mått eller 
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krav bör kontrolleras mot angivna toleranser eller med hänvisning till detaljens ritning. 
Mätningar och kontrollen skall dokumenteras i mätprotokoll. För att säkerställa att 
detaljer fästs på rätt sätt mot fixturen så behöver det beskrivas i detalj i en instruktion 
kopplad till bearbetningen.  

3.10.2 Beredningsfunktionen  

Produktionen hålls samman och styrs teoretiskt via affärssystemet Monitor. Här 
registreras kundorder och inköp som underlag inför tillverkningsorder till produktion.  
 
Ett nytt jobb inleds med att samtliga ingående komponenter med internt eller leverantörs 
artikelnummer läggs in. Därefter byggs strukturen för jobbet, vilket innebär att jobbet 
delas upp i operationer som i sin tur kan bestå av flera tempon. Alla ingående detaljer och 
dess utveckling fram till de kan monteras samman till slutprodukt beskrivs i strukturen 
inom Monitor.  
 
Exempel på operationer är bearbetning som kan utföras i delar, det vill säga flera tempon. 
Därefter kan montering vara en operation alternativt gradning, tvättning eller extern 
lackering vilket är beroende på jobbets karaktär. Då strukturen är klar och operationer 
med ingående tempon är definierade bereds tillverkningsorder i Monitor som sedan 
ligger som underlag för operatör i produktionen.  

3.10.3 Planeringsfunktionen  

Då slutprodukt ofta består av ett flertal delar som skall genomgå flera operationer, innan 
de monteras samman planeras produktionen i en mängd tillverkningsorder. 
Tillverkningsorder finns både på detaljnivå och på monteringsnivå då flera detaljer bildar 
en slutprodukt.  
 
Mängden tillverkningsorder för slutprodukt styrs direkt av kundorder alternativt av 
prognoser från kund som grundas på marknadens efterfrågan. Samtliga 
tillverkningsorder planeras i stora drag i Monitor efter materialtillgång. Därefter planeras 
produktionen mer i detalj av produktionsledare som är kopplingen mellan 
administrationen och produktion inom AT.   

3.11 Produktionsstart  

Produktionsstart är det steg då detalj bearbetas i CNC-maskin.  

3.11.1 Bearbetning av gjutgods & externa legojobb 

I uppstarten av produktion instruerar produktionsledare, om nödvändigt, operatör om 
hur den som skall köra CNC-maskinen och vad som är viktigt att tänka på.  Då operatören 
skall köra helt nya jobb som är obekant även för produktionsledare hjälper konstruktör 
till med instruktioner till operatören. Ibland kan även efterbearbetning av detalj vara 
aktuell i form av gradning eller slipning. 
 
Konstruktör och produktionsledare kommer överens om vilka kontroller och eventuella 
mätningar som skall göras på bearbetad detalj och de skall instruera operatörer hur dessa 
går till. Kontroller eller mätningar kan utföras med tolk, skjutmått, mätarm eller annan 
anpassad utrustning.  
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4. Analys av nulägesbeskrivning  
Analysen av nulägesbeskrivningen avser att identifiera svagheter och styrkor i den 
aktivitet som utförs, alternativt identifiera utvecklingsmöjligheter av nya eller befintliga 
aktiviteter. För att förenkla läsningen är analysens upplägg det samma som kapitel 3. 
Varje avsnitt avslutas med en tabell som sammanfattar svagheter och styrkor i korta drag. 

4.1 Offertförfrågan/uppdragsutformning 

Offertförfrågan och uppdragsutformning tillämpas i begränsad omfattning och alla 
funktioner ser inte värdet i dokumentationen, vilket leder till att det slarvas och går fort 
vidare in i utvecklingsarbetet.  

4.1.1  Modelljobb & Bearbetning av gjutgods 

Att modelljobb påbörjas utan order från kund innebär risktagande från båda parter, AT 
och kund, eftersom ingen formell överenskommelse finns. Det bygger helt på förtroende 
och starkt samarbete vilket är positivt, men medför alltför stort risktagande. Därför bör 
AT alltid eftersträva att innan de påbörjar utvecklingsarbete/konstruktionsarbete i någon 
form ha en officiell offertförfrågan dokumenterad. Om uppdragsgivaren eller kunden inte 
utformar en offertfrågan måste AT ställa de rätta frågorna och på enklaste sätt 
dokumentera dessa svar för att kunna skapa en skriftlig överenskommelse. Då 
omfattningen av jobben är svåra att bedöma på förhand, är det extra viktigt att reda ut det 
ekonomiska ansvaret.  
 
Under uppdragsutformningen alternativt i offertförfrågan skall det om möjligt framgå om 
AT även skall stå för vidare förädling i form av bearbetningen och montering. Det vill säga 
skall AT vidareförädla gjutgodset från modellen till en mer komplex slutprodukt. 
Nyckelfrågor skulle kunna vara:  
 
 Vilken volym (antal) bedömer uppdragsgivaren att detaljen/produkten kommer 

produceras i? 
 Hur ligger prisnivån för produkten? 
 Vilken kravnivå finns?   
 Vilka ritningar & specifikationer kring produkten eller detaljen finns? 

 
Ofta uppstår svårigheter då underlag beskriver såväl gjutning som bearbetning på samma 
ritning. Ritning som specificerar respektive del måste krävas från kund alternativt tas 
fram av AT. För att kunna tydliggöra för gjuteri hur detalj ser ut och att det krävs 
bearbetningsmån på detalj.  

4.1.2  Externt legojobb 

Då AT driver sin verksamhet i största del kring gjutjärnsspisar och kaminer, hamnar ofta 
externa legojobb lite bredvid huvudverksamheten. Det finns tydliga förbättringar att göra 
inom offertförfrågningsdelen, då dessa bör tas på största allvar och en tydlig 
offerthanteringsprocess behöver utvecklas. Likaså här behöver AT beroende på kundens 
underlag, likaså här ställa nyckelfrågor för att skapa sig en verklig bild av 
uppdraget/förfrågan.  
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4.1.3 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för offertförfrågan/uppdragsutformning. 
Svagheter Styrkor 

 Externa legojobb ligger bredvid 
huvudverksamheten och granskas 
inte i tillräcklig utsträckning.  

 Får externa legojobb tackvare goda 
kontakter med omvärlden och 
kontakter med gjuterier som kan 
tillhandhålla material. 

 Påbörjar modelljobb utan order.  

 Arbetssättet kring offerthantering är 
bristfälligt. 

 

4.2 Förberedande produktutveckling och konstruktionen  

Förberedande produktutvecklingen och konstruktion utförs men i förenklad form och 
utan ett strukturerat arbetssätt eller rutin.  

4.2.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods 

Det är ofta här som initiativ till nya modelljobb uppkommer, VD har en idé eller har 
utvecklat en idé tillsammans med kund. VD tillsammans med konstruktör börjar sätta sig 
i det underlag som finns och skapar sig en uppfattning om jobbet. Den brist som finns här 
är att genomgången inte följer något mönster och dokumenteras minimalt.  Då 
dokumentationen är minimal blir kommunikationen till andra nyckelpersoner svår att 
genomföra. Vilket ledet till att osäkerhet skapas och ingen vet vad som är uppgjort. Det är 
också svårt att hålla en ärlig kommunikation med kund då genomgången inte följer någon 
rutin och eventuellt kan viktiga frågor/aspekter missas att tas upp. Positivt är dock att 
reaktionen på nya förfrågningar kan vara mycket snabb, eftersom AT tar sig an uppgiften 
mycket omgående.  
 
Då modelljobbet är av typ Fall 2 är det svårt att ta upp rätt frågor och gå igenom 
förfrågan/offerten tillräckligt då AT inte har en rutin att följa och kund inte specificerar 
den efterfrågan i någon form av specifikation, utan endast muntligt.  

4.2.2 Externt legojobb 

Förfarandet inom AT är snarlikt beskrivningen ovan men externa legojobb innehåller 
normalt mer specifikationer angående jobbet. Även här skulle en rutin för genomgång 
säkra kvalitén där de viktiga aspekter kan behandlas.  

4.2.3 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för förberedande produktutveckling och 
konstruktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

Svagheter Styrkor 

 Processteg går igenom på ett 
bristfälligt sätt, saknar 
dokumentation. 

 Egna initiativ till förbättringar av 
kunds produkt skapar jobb och ofta 
vinst för båda parter.  

 Svårt sprida information om vad som 
är utfört eller inte.  

 Snabb reaktionstid. 

 Osäkert om alla aspekter och 
information behandlas. 

 

 Kravspecifikation efterfrågas inte.  

4.3 Prissättning av produkten/jobbet 

Prissättningen genomförs på ett delvis strukturerat sätt. Då det är en komplex uppgift är 
bedömningen svår hur väl AT lyckas, särskilt eftersom prissättningen i nuläget genomförs 
av olika funktioner och ansvaret mellan AT och kund ofta ser olika ut. 

4.3.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods 

Då modelljobb och bearbetning av gjutgods kräver olika förutsättningar och omfattar 
olika mycket, är en uppdelning nödvändig. 
 
Prissättning av Modelljobb 
Eftersom det är en så pass svårbedömd uppgift och inte alltid varken AT eller kund vet 
hur/när modellen är godkänd, är löpande debitering mot timme/investering bra. Då 
ekonomiska ansvaret delas upp beroende av den mängd bearbetning av gjutgods som AT 
får börjar det bli svårt. När modellen tas fram är ofta inte volymer för bearbetningen 
uttalade vilken innebär ett ekonomiskt risktagande.  
 
Planering och uppföljning av arbetstid och investeringar kopplade till modelljobb görs 
idag i Excel-blad, men inte i tillräcklig utsträckning. Sammanställningen måste 
standardiseras och delas upp i tydligare kategorier. Om det ekonomiska ansvaret skall 
delas, skall det tydligt framgå. Det måste även framgå vem som äger modellen och står för 
omkostnader kring den såsom transporter till och från gjuteri.  
 
Volymer av produkt  
Volymen och det totala värdet av jobbet påverkar ett flertal faktorer för hur möjligheterna 
ser ut för investeringar kopplade till jobbet. Likaså påverkar den totala volymen på sikt 
sysselsättning mycket hos AT. Prognoser är ovanliga men efterfrågas för att bedöma 
framtiden och dess möjligheter.  
 
Kostnadsuppdelning 
Kostnadsuppdelningen görs i nuläget men inte i tillräcklig utsträckning då stora 
investeringar görs i modeller och utrustning i flera former som en förutsättning inför  
bearbetning av gjutgods. Med det i bakgrunden behöver fler delar beaktas. Då ansvaret 
fördelas är det viktigt att det dokumenteras och att informationen når alla parter. 
 
Fixturer  
Fixturer kan konstrueras på flera olika sätt som påverkar effektiviteten. Därför är det 
viktigt att bedöma vilken nivå som fixturen bör ha för att anpassas till volym av detalj och 
dess kravnivå. Priset kan bli högre initialt men är effektivare och producerar en högre 
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kvalitet. Då målprissättning tillämpas finns risk att produktionsutrustningen blir för enkel 
på grund av brist på ekonomiska medel vilket drabbar effektiviteten och lönsamhet i den 
andra änden.  
 
Produktionsstörningar 
Tillverkningen av fixturer internt stör den ordinarie produktionen och det behöver tas 
hänsyn till då jobb tas in. Kostnaderna för störningar kan behöva tas upp i en eventuell 
startuppkostnad. En aspekt att ta hänsyn till är att enklare fixturer kan fungera bra 
produktionsmässigt, men vara tidskrävande att hantera och ställa om.  
 
Logistiska lösningar 
Råmaterial kan tillhandahållas av AT eller levereras från kund. Får AT tillhandahålla allt 
råmaterial ökar det omsättningen och ger möjligheter till större marginaler. Dock kräver 
det mer av organisationen och det kan vara svårt med de fysiska förutsättningarna. Det 
ser idag mycket olika ut för olika kunder och även för olika ingående detaljer tillhörande 
samma slutprodukt. Om AT är helhetsleverantör är också säkerheten större att de får 
behålla jobbet i framtiden. Då AT bearbetar och hanterar kundägt material uppstår av 
erfarenhet ekonomiska frågetecken när detaljer blir felaktiga och behöver skrotas.   
 
Ägare av produktionsutrustning och dess livslängd  
Då investeringar i produktionsutrustning kan vara mycket stora i form av specialverktyg 
och fixturer är det viktigt att klara ut vem som äger dessa. Således måste det också 
klargöras vem som bär ekonomiskt ansvar och vem som bedömer behov av och genomför 
renovering/uppdatering av produktionsutrustningen. Uppdatering av 
produktionsutrustningen kan öka effektiviteten vilket båda parter kan dra fördel av.  

 
Barnsjukdomar på nya konstruktioner  
Då AT vidareutvecklar och nyutvecklar produkter och dess produktionsutrustning 
uppkommer tyvärr även fel, så kallade barnsjukdomar på ingående detaljer och 
slutprodukt. Då justeringar eller ändringar på produkt eller dess produktionsutrustning 
kan vara mycket kostsamma är det viktigt att ansvar för eventuella fel klaras ut.  
 
Målprissättning och anpassad prisnivå 
För att kunna möta fler kunders krav har AT ofta anpassat mekaniska-/konstruktions 
lösningar efter kundens pris/ekonomiska nivå. Detta medför att prisnivån inte är definitiv 
vid offertsvaret, vilket försvårar uppföljningen eftersom uppgörelser ofta sker muntligen. 
Om produktionseffektiviteten påverkas av anpassningen till kundens pris nivå belastar 
det AT:s resultat negativt vilket är kritiskt.  

4.3.2 Externt legojobb 

Prissättningen görs på samma sätt som i kapitel 4.3.1. Med de undantagen att eget 
konstruktionsunderlag i form av ritningar ej behövs och utefter att eventuellt råmaterial 
tillhanda hålls och ägs av kund/uppdragsgivare.   
 
Att anpassa priset på externa legojobb utefter outnyttjad maskinkapacitet kan vara 
befogat, men det gäller att ha en uppfattning om var de ekonomiska gränserna ligger. 
Återigen måste kostnaderna som är bundna till produkten delas upp. Sen måste även 
risken med produkten/uppdraget tas med. Det är ett risktagande att lägga ner 
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konstruktionsarbete på externa legojobb som har en osäker omfattning och framtid, 
särskilt eftersom de tar mycket kapacitet ur verksamheten.  
 
Volym 
För att priset skall justeras utefter volymen måste kunden specificera antal och prognoser 
delges över antal produkter/detaljer för en överskådlig framtid. Det medför risk att ta 
jobb av okänd omfattning.  
 
Konkurrenssituationen 
Att priset justeras utefter konkurrenssituationen kan vara en bra anpassning för att 
komma in på nya marknader men är samtidigt en avvägning mellan vilka marknader 
företaget är redo för. Även här behöver möjligheter och risker bedömas för att lägga fokus 
på rätt jobb.  

4.3.3 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för prissättning. 
 

Svagheter Styrkor 

 Stor del av prissättningen går efter 
VD:s erfarenhet. 

 Målprissättning tillämpas för att 
tillmötesgå marknadspris. 

 Produktkalkylering genomförs men 
dokumenteras minimalt, leder till 
osäkerhet kring prisuppgörelser.  

 Konstruerar efter marknads 
prisnivå. 

 Konsekvent arbetssätt för 
prissättning saknas. 

 

 

4.4 Offert till kund/uppdragsgivare 

Alla aktiviteter och steg som ingår mellan modelljobb och bearbetning av gjutgods fram 
till montering av slutprodukt är en lång och komplex process.  För att få bättre kontroll 
skulle offerter kunna delas upp för att beskriva varje del mer detaljerat. Det skulle 
tydliggöra ansvarfördelning mellan AT och kund och förenkla prissättningen.  Alla 
överenskommelser mellan AT och kund hålls inte samman vilket leder till daglig 
osäkerhet och frustration. Korrespondens relaterad till offerter och 
kundöverenskommelser behöver hållas samman och dokumenteras på enklast möjliga 
sätt.  

4.4.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods  

En svaghet i nuläget är att modelljobb helt styrs efter överenskommelser mellan kund och 
AT som inte dokumenteras. Det är en fara när kund och AT inte med säkerhet vet vem 
som är ansvarig för alla de delar/moment som jobbet innehåller.  
 
Relationen mellan AT och gjutjärns- spis/kaminkunden är väldigt stark och därför drivs 
modelljobb efter ömsesidigt förtroende. Detta förtroende gynnar flexibiliteten inom de 
komplexa projekt som ett modelljobb kan vara. I nuläget reds ansvarsfördelningen ut i 
slutskedet av projektet eller därefter mellan kund och AT. Då ansvaret reds ut på samma 
sätt med samtliga kunder, etablerade som nya kan leda det till att förtroende missbrukas 
och att AT kan få ta för stort ansvar.   
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Hantering av bearbetning av gjutgods sker på samma sätt, genom förtroende och 
överenskommelser. Då många moment ligger i gråzonen för  bearbetningen av gjutgods 
för det med sig stort risktagande. Risktagandet leder till oklarheter om vad som är sagt 
inom ett flertal områden.  Typiska oklarheter kan vara vem som äger konstruktionen eller 
produktlösningen, vilken part som skall stå för de ekonomiska medlen kopplade till 
barnsjukdomar på produkt. Likaså vem som äger produktionsutrustningen/fixturer samt 
vem står för renovering och underhåll på den.  
 
För att säkra kvalitén och minska osäkerhet/risktagande hos AT och kund måste frågorna 
lyftas till ytan och gemensamma beslut fattas.  

4.4.2 Externt legojobb  

Offerthantering kring externa legojobb sammanställs av inköps och kvalitetschef, då 
dessa jobb är mer konkreta är de lättare att sammanställa. Underlag fås från 
konstruktionsavdelningen angående bearbetnings tid, verktygskostnader och en 
uppskattning av kostnader för framtagning/tillverkning av fixturer.  
 
Bedömningen av externa legojobb som är snarlika andra jobb som AT har sedan tidigare 
är de lättare att bedöma, då erfarenhet finns inom området. Motsatt är jobb av ny 
karaktär svåra att bedöma omfattningen av.  

4.4.3 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för offert till kund/uppdragsgivare. 
 

Svagheter Styrkor 

 Överenskommelser dokumenteras 
ofta inte i offert eller kontrakt. 

 Tar tillvara erfarenhet av tidigare 
projekt.  

 Svårt att hålla samman information.  

 Risker med oklarheter kring 
ägarskap och ansvar för produkt och 
dess utrustning. 

 

4.5 AT får affär/order 

I de fall offerter används fungerar det bra, mycket är det en form av växtverk och ett 
mycket starkt förtroende mellan AT och kund som gjort att offert inte är en självklarhet 
innan start av nytt jobb.  

4.5.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods  

Här är det extra viktigt att AT håller sig till de riktlinjer de fått från kund angående 
prisnivå, och då justeringar i pris/ansvar görs skall de kommuniceras till berörda. I de fall 
då AT:s ansvar ökar kring produkten och dess produktionsutrustning behöver kontakt 
med kund tas för att diskutera lämplig ersättning. Då priset inte justeras i relation till 
mängden arbete eller ansvar drabbas AT:s verksamhet hårt vilket belastar resultatet. Då 
processen från modell fram till slutprodukt är lång och komplex gäller det att AT är 
vaksamma på extra uppgifter och kostnader relaterade till dessa.  
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4.5.2 Externt legojobb  

Här är det viktigt att AT sätter sig in i det som är överenskommet och specificerat från 
kund. För anpassa produktionsutrustningen efter överenskommen kvalité och kravnivå. 
Särskilt eftersom överenskommelser är mer definitiva.  

4.5.3 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för affär/order. 
 

Svagheter Styrkor 

 Oklarheter om vad som är uppgjort 
leder till frustration 

 Starkt förtroende från kund att AT 
löser sin uppgift.  

 Risk att AT får ta för stort ansvar, 
och inte ersätts för extraarbete. 

 Mycket stark anknytning till 
spis/kamin kund.  

4.6 Produktutveckling och konstruktion 

Eftersom det här är hela företagets kärna ligger, så är det extra viktigt för AT att förstå 
varför det är så viktigt att utveckla det som efterfrågas, produktionsutrustning som 
stödjer kravnivån och dess specificering. Men framförallt att dokumentera 
utvecklingsarbetet och dess lösningar.  

4.6.1 Modelljobb & Bearbetning av gjutgods  

Beroende på utgångsläget för utvecklingsarbetet kan de se ut på två olika sätt. 
 
Fall 1 Vidareutveckling av befintlig produkt 
Här finns AT Modellprodukters spetskompetens. Att kunna identifiera 
utvecklingsmöjligheterna i befintlig produkt och därefter kunna erbjuda hela kedjan från 
modellframtagning till bearbetning/montering och förse kunden med slutprodukt är 
mycket positiv och ger konkurrenskraft. AT har flera kunder där vidareutveckling varit 
framgångsrikt och det finns kunder som efterfrågar dessa lösningar. AT stärker även sitt 
kundvärde eftersom goda kunskaper och relationer till gjuterier finns sedan tidigare. 
Positivt är också att konkurrenssituationen inte upplevs som särskilt pressad inom 
området. Svårigheten inom vidareutvecklingen av komplexa svetsade konstruktioner är 
att uppnå förväntad kravnivå med en bearbetad gjuten konstruktion.  
 
Fall 2 Utveckling av ny produkt 
På liknande sätt som tidigare beskrivet att kunna erbjuda kunden hela kedjan från modell 
till slutprodukt har stärkt AT:s samarbete med många kunder. AT har ett starkt 
samarbete med gjutjärns- spis/kaminkunden just eftersom AT kan nyutveckla produkter 
samt produkt- och produktionsförbättra såväl nya som etablerade produkter. Detta 
genom bearbetningsförändringar alternativt vidare- eller nyutveckling av 
delkomponenter. Detta kräver mycket av organisationen, konstruktionsavdelningen är 
och blir mycket hårt belastad eftersom alla steg inom modell och 
produktutvecklingsprocessen är lång och omfattande. Lönsamheten kan vara svårt att 
bedöma och det ekonomiska ansvaret är en kritisk punkt. Ägarskapet av unika 
konstruktionslösningar behöver redas ut eftersom lösningarna ofta inverkar på 
produktens vara eller inte vara.  
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4.6.2 Externt legojobb 

Arbetet inleds med en genomgång av underlaget från kund men det sker inte efter någon 
fastställd plan. En grundligare genomgång behövs för att säkerställa att AT är införstådda 
med omfattningen på jobbet och dess kravnivå. Viss produktkritik framkommer men 
dokumentationen är minimal där identifieringar kring produkten och dess fixturer 
behöver sammanställas. Externa legojobb är konstruktionsmässigt mindre krävande 
eftersom bearbetning sker mot kundunderlag/ritningar.  
 
Den bedömning som görs i nuläget medför stort rikstagande för AT eftersom de kan ha 
missat avgörande information eller inte ställt rätt frågor till kund angående produkt.  
Risktagandet späds även på då uppgörelser inte alltid dokumenteras eftersom mycket 
kommunikation sker muntligen. Kontrollinstruktioner för mätningar och tester till 
produkten kan tas fram, dock allt för sällan. Då dokumentationen är minimal och 
verifiering av produkter är varierande blir de ekonomiska riskerna stora.  

4.6.3 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för produktutveckling och konstruktion. 

 

4.7 Fastställande av konstruktion/lösning  

Här skall bekräftelse och en sista granskning göras av det konstruktionsunderlag som 
beskriver produktlösningen. Genomgång och granskning teoretiskt såväl som praktiskt 
skall göras så att detaljer passar samman, således behöver ritningar med toleranser med 
passningar vara förberedda.   

4.7.1 Modelljobb & Bearbetning gjutgods 

Granskningen av modellen görs först då gjutgods kommer tillbaka, som är producerat i 
modellen från gjuteri. Innan bearbetningen kan påbörjas skall fixturerna finjusteras vilket 
innebär att de anpassas efter gjutgodsets form. Bearbetning genomförs av AT som 
därefter granskar om detaljen/produkten överensstämmer med ställda och förväntade 
krav.  
  
Eftersom inte alltid kraven finns dokumenterade på ritningar, sker ibland granskningen 
av detaljen/produkten eller hela konstruktionen genom fysiska tester. Då ritningar 
saknas är det svårt att bedöma hur stabil lösningen är eftersom inga toleranser finns 

Svagheter Styrkor 

 Processteget är komplext och 
mycket tids och resurs krävande.  

 Verksamhetens spets. 

 Konstruktionsavdelningens 
kompetens är en nyckel för 
genomförande. 

 Ger mycket kundvärde att erbjuda 
hela kedjan från modell fram till 
slutprodukt.  

 Konstruktionsunderlag i form av 
ritningar tar inte alltid fram.  

 

 Vanligt med för enkla 
produktionstekniska lösningar som 
inte lever upp till kravnivån.  

 

 Ofta för stressat mellan utveckling 
och produktionsstart. 
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angivna, även kontrollmätningar är svåra att genomföra när ritningar saknas. De 
kontroller som görs, jämförs med 3D-fil som finns modulerad av konstruktör. Således 
sker fastställandet av modell och gjutgods för detaljer som skall bearbetas samtidigt. 
Detaljer som gjuts i modell men inte skall bearbetas, granskas och fastställs i möjligaste 
mån då de kommer tillbaka från gjuteri. 
 
Då granskningen/testerna av gjutna detaljer/produkter ofta sker under tidspress slarvas 
det med dokumentationen av ändringar. Kund bör delta vid granskning eller meddelas 
resultat.  
 
Kunddelaktighet möjliggör kommunikation så rätt justeringar kan göras.  Dock slarvas det 
med prisjusteringar då bearbetning alternativt produktionssätt förändras i och med att 
kraven ändras. Normalt skall här ritningar av detalj/konstruktion granskas och 
godkännas, därefter bör mätningar och kontroller av fysisk produkt göras i samband med 
kund.  

4.7.2 Externt legojobb 

Då bearbetning av råmaterial görs efter kunds underlag, krävs bara fastställande av den 
fixtur produktionsutrustning som krävs för genomförande av legojobbet. Dock genomförs 
först den granskningen då jobbet körs in och fixturen/utrustningen finjusteras.  

4.7.3 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för fastställande av konstruktion/lösning. 
Svagheter Styrkor 

 Processteget genomförs under 
stressade förhållanden nära 
produktionsstart vilket leder till 
slarv. 

 Snabba på att ändra/uppdatera 
konstruktion efter krav/önskemål 
från kund.  

 Konstruktionsunderlag i form av 
ritningar inte tas fram och 
toleranser saknas. 

 Kund deltar eller meddelas resultat i 
viss omfattning. 

 Ändringar dokumenteras inte alltid, 
eller i begränsad omfattning. 

 Bra med fysiska tester. 

 Prisjusteringar görs inte då kunden 
ändrar krav/önskemål. 

 

 Risk finns att ställbitar blandas 
samman med produktionsdetaljer då 
de inte märks eller hålls åt sidan.  

 

 

4.8 Beredning  

För ha en så effektiv produktion som möjlig med hög kvalité gäller det att beredning är 
klar och väl utförd. Dock är det allt för vanligt i AT:s verksamhet att så inte är fallet då 
dokumentationen inte är fullständig och tidspress uppstår inför produktionsstart. 
Eftersom dokumentationen generellt är minimal är beredning svår att genomföra. 
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4.8.1 Konstruktion och produktutveckllingssfunktionen 

Aavdelningen utför delar av sin beredning i detta stadium, pågrund av generellt hård 
arbetsbelastning slutförs och färdigställs den dock inte. Konstruktionsunderlaget i dess 
olika former såsom ritningar, mätblad och övriga specificerande dokument är därför inte 
alltid klara innan produktionsstart.  
  
Då inställningar i maskiner och fixturer samt övrig produktionsutrustning dokumenteras 
i mindre omfattning försvinner mycket kunskap mellan produktionstillfällena vilket i 
förlängningen leder till merarbete.  

4.8.2 Beredningsfunktionen 

Beredningsfunktionen sammanställer jobbets hela struktur i affärssystemet Monitor, 
jobbet delas upp i operationer som i sin tur kan delas upp i flera tempon. Då 
informationen och samarbetet delvis fungerar mellan funktionerna i organisationen blir 
sällan beredningen fullständig innan produktionsstart. Det leder till att operatör som skall 
utföra det praktiska arbetet ibland har svårt att veta hur och när ett visst arbete skall 
utföras samt vilka komponenter som ingår i respektive operation/tempo.  
 
Bristande beredning gör det även mycket svårt att produktionsplanera verksamheten 
eftersom den teoretiska överblicken av jobbet inte överensstämmer med det praktiska 
arbetet och dess tidsåtgång. 

4.8.3 Planeringsfunktion  

Beredningen når inte sin fulla potential då den inte är komplett, vilket leder till ovetskap 
ute i verksamheten och extraarbete administrativt. Problemet ligger mycket i att det inte 
är klart mellan produktutveckling och konstruktion i tid så produktionsledning och 
beredning inte kan utforma tillverkningsorder med rätt operationer. Ofta tillkommer 
också moment eller mellansteg sent fram i utvecklingsarbetet vilket inte införs i 
beredning till produktionsstart.  
 
Då inköp av ingående detaljer till slutprodukt görs både internt av AT och externt av kund 
uppkommer ofta frågor om leveransdatum. Det försvårar produktionsplaneringen 
eftersom alla detaljer behövs för att kunna producera slutprodukt. Bevakning och 
kommunikation blir omfattande, vilket leder till extraarbete och ingen riktigt vet vad som 
gäller. Planeringen har en tendens att bli kortsiktig vilket leder till stress och för mycket 
energikrävande ändringar. 

4.8.4 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för beredning. 
Svagheter Styrkor 

 Saknad av dokumentation leder till 
ovetskap och varierande kvalité.  

 Då beredningen är rätt förenklas 
planering och inköp. 

 Bristande beredning skapar mycket 
oordning som leder till frustration 
och extra arbete inom 
organisationen.  

 Affärssystem monitor håller ihop 
mycket information.  

 Beredningen slutförs sällan innan 
produktionsstart. 
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4.9 Produktionsstart 

Då produktionen ofta startas så fort fixturer är redo och gjutgods finns tillgängligt, 
upplevs ofta starten som forcerad och ostrukturerad. Särskilt på grund av att 
utvecklingsarbetet och den verkliga produktionsstarten flyter samman. 

4.9.1 Bearbetning av gjutgods & Externa legojobb 

Instruktioner och information från konstruktör överförs mestadels muntligt till operatör, 
vilket kan leda till att detaljer försvinner.  
 
I kombination med halvfärdig beredning upplevs det ofta svårt att uppnå rätt kvalité och 
effektivitet från början. Det beror ofta på som tidigare beskrivits att situationen är 
stressad och tidspressad. Följden blir också att operatörer inte vet vad som är rätt och 
frustation uppstår mellan dem och konstruktörer. Ofta är inte produktionsutrustningen 
färdigställd vid uppstarten utan anpassas längs produktionens gång.  

4.9.2 Sammanfattning svagheter och styrkor  

Nedan sammanfattas svagheter och styrkor för produktionsstart. 
Svagheter Styrkor 

 Bristande informationsspridning 
mellan konstruktion, 
produktionsledare och operatörer. 

 Kort tid mellan utvecklingsarbete 
och produktionsstart. 

 Produktionsutrustning inte helt klar 
vid produktionsstart. 

 

 Frustration och ovetskap kring vad 
som är rätt och hur detalj skall 
kontrolleras. 
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5. Resultat  
Resultatet av examensarbetet redovisas här i en handlingsplan. I de två föregående 
kapitlen har ett mängd svagheter och förbättringsområden identifierats. De delar som 
nedan beskrivs i sin helhet är processäkringsplan med ingående säkrande aktiviteter i 
form av konstruktionsgenomgång i tre faser samt offert och kontraktsgenomgång.  

5.1 Processäkringsplan 

Då hela processflödet inom AT:s verksamhet är en lång kedja av delprocesser och 
aktiviteter, faller ofta information mellan stolarna och det är vanligt med ovetskap i olika 
former. Vem som ansvar för vad, vem som gör vad,  och när det skall vara klart framgår 
inte alltid tydligt. För att fånga in dessa problem som uttrycker sig på olika sätt, kan en 
processäkringsplan vara ett förslag till lösningen.   
 
Processäkringsplanen syftar till att åskådliggöra vilka processteg som ingår, vad de 
omfattar, och vem som ansvarar i form av process respektive aktivitetsägare. Förslaget till 
processäkringsplan redovisas i bilaga 1.  
 
Tanken är att processäkringsplanen skall ha en generell utformning och tillämpas i den 
omfattning som är nödvändig för varje jobb. Således kommer planen att växa eller bara 
användas i delar helt beroende på jobbets typ.  
 
Tillämpning av Processäkringsplan 
Processäkringsplanen används som ett protokoll och en vägledning för varje jobb i 
anpassad omfattning.  AT skall för respektive jobb och produkt utse en processägare för 
varje processteg, på samma sätt utses på aktivitetsägare. Ansvarig anges med initialer i 
avsedd rutan.    
 
Aktivitets status 
Då varje processteg startas anges ett färdigt datum då aktiveten planeras vara klar. 
Parallellt med uppstart av aktivitet uppdateras aktivitet med färg enligt tabell. Då 
aktivitet är klar anges det med grön färg i avsedd ruta.  
 
 Vit färg Aktivitet ej påbörjad. 
 Grön färg  Aktivitet går som planerad, ligger i tid, inga identifierade störningar. 
 Gul färg Aktivitet ligger i riskzon att bli försenad, någon störning identifierad. 
 Röd färg Aktivitet ligger efter mot planering, störningar identifierade, problem 

finns. 
 
Referens/dokumentation 
För dokumentation i mindre omfattning finns ett Referens/dokumentations fält för 
respektive process och aktivitet, där kan hänvisningar till mer detaljerat underlag kan 
göras.  
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5.2 Säkrande aktiviteter 

Som åtgärd på identifierade svagheter beskrivs här förslag till säkrande aktiviteter. Då det 
är en mängd detaljer som bedrivs inför, under och i slutskedet av utvecklingsarbetet 
behövs ett forum för genomgångar och granskning. Förslag på forum för detta är en 
konstruktionsgenomgång som delas upp i tre faser samt en offert och 
kontraktsgenomgång.  
 
Säkrande aktiveter som lagts in i processäkringsplanen skrivs med röd text i fet stil för att 
det tydligt skall framgå att det är speciella aktiviteter.  

5.2.1 Konstruktionsgenomgång i tre faser 

För att på ett strukturerat sätt samla in allt underlag och bedöma det samt sprida 
information till och ta tillvara dess kunskap från olika funktioner hålls 
konstruktionsgenomgång i olika tre faser. 
 
Fas 1 
Första fasen av konstruktionsgenomgången syftar till att sammanfatta offert, 
förberedande produktutveckling och konstruktion samt prissättning, just för att AT skall 
ha alla fakta inför prissättning. I fas 1 förs allt underlag samman och berörda funktioner 
sammanstrålar för att ge sin kunskap och infallsvinkel inför prissättning och 
ställningstagande kring jobbet. Förslag på utformning finns i bilaga 2.  
 
Fas 2 
Fasen utförs för att säkra och sammanställa alla de delar/aktiviteter som omfattas inom 
produktutveckling och konstruktion. Här skall särskild hänsyn tas till om tillräcklig 
mängd krav är identifierade och om konstruktion/lösningen uppfyller dessa samt vilket 
dokumentation och specificering som är nödvändig. Förslag på utformning finns i bilaga 
3. 
 
Fas 3 
Hålls för att granska och säkerställa att konstruktionsunderlaget är tillräckligt och att det 
godkänns inför produktionsstarten. Förslag på utformning finns i bilaga 4. 

5.2.2 Offert och kontraktsgenomgång 

Då AT:s jobb ofta är omfattande och innehåller en mängd steg och aktiveter är det mycket 
svårt att få grepp om vad som är avtalat med kund. För att sammanställa allt underlag 
som tillhandahålls alternativt för att kunna ställa de rätta frågorna till kund är 
examensarbetarens förslag att en offert och kontraktsgenomgång hålls i slutskedet av 
prissättningsprocessen.  
 
Eftersom modelljobb och bearbetning av gjutgods för med sig så mycket behöver offerter 
delas upp, just för att veta vilka ekonomiska referensramar finns för respektive del och 
vad som är avtalat. En lämplig uppdelning av offerter skulle kunna vara: 
 
 Modellkonstruktion och dess tillverkning. 
 Fixturkonstruktion och dess tillverkning. 
 Gjutämne (råmaterial) 
 Bearbetning och montering  
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5.3 Lämpliga metoder och verktyg 

Då processäkringsplan och angivna säkrande aktiviteter inte täcker hela det 
utvecklingsarbete som AT har framför sig, anges nedan förslag på metoder och verktyg. 
Dessa kommer vara till stöd och hjälp för att kunna identifiera problematik, bryta ner den 
till överskådlig nivå samt att det blir lättare att välja vad som är prioriterat att åtgärda.  
 
Fiskebensdiagram  
I samband med framtida identifiering av problem är fiskbensdiagrammet ett lämpligt 
verktyg för att uppnå enkel och illustrerande dokumentation.  
 
Processbeslutdiagram 
Då AT verksamhet är processorienterad bör de göra processbeslutsdiagram för att i 
större omfattning identifiera problematik i det förebyggande arbetet.  
 
Träddiagram 
För att bryta ner komplexa produkter, offerter eller kunna hantera mycket 
sammanhängande information/dokumentation bör träddiagrammet användas.  

 
Ytterligare planering och visualisering kommer vara nödvändig för att förbättra 
informationen internt och effektivisera processarbetet. Eftersom AT avser att fortsätta att 
utvecklas bör de driva sina ständiga förbättringar enligt PDCA metodiken som tidigare 
beskrivits, för att på ett strukturerat sätt uppnå det som planerats. Såväl inom 
processäkringsplanen som i det övriga arbetet bör AT använda sig av Gantt-schema som 
stöd och för ökad kommunikation och förståelse över vad som pågår i arbetet.  

5.4 Litteraturstöd  

Nedan redovisas vart underlag och inspiration togs inför utformning av handlingsplan 
och dess innehåll.  
 
Processäkringsplan 
Processäkringsplanen växte fram utifrån examensarbetarens erfarenhet, intervju och 
diskussioner tillsammans med kvalitets och inköpschef på AT samt att underlag 
inhämtades från (Kinde, P. Lindström 1999). 
  
Säkrande aktiviteter  
Likaså valdes de säkrande aktiviteterna utifrån de svagheter som identifierats och 
underlag hämtades från (A. Kinde, P. Lindström 1999) (E. Berggren, H. Grubb, B. Holländer, 
A. Kinde, C. Mellby, K. Severinsson, 2001), med avseende på ”Konstruktionsgenomgång” 
samt ”Kontakt och offertgenomgång”. 
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6. Analys 
Analys av respektive steg i lösningsprocessen. 

6.1 Nulägesbeskrivning 

För att få en förståelse för den problematik som finns inom AT:s verksamhet var det 
nödvändigt att inledningsvis identifiera kärnverksamheten det vill säga AT:s 
huvuduppgifter och vad de innebär.  
 
Nulägesbeskrivningen är en detaljerad processkartläggning som beskriver respektive 
processteg och dess ingående aktiviteter/arbetsuppgifter. För att kunna gå vidare i 
lösningsprocessen var det mycket viktigt att söka information om detaljer i respektive 
processteg och aktiviteter som underlag inför kommande analys. 
 
Då AT:s verksamhet består av både utvecklingsarbete kring modelljobb med följande 
bearbetning av gjutgods samt utveckling av fixturer och produktionsutrustning var det ett 
omfattande arbete att sätta sig in i. Beskrivningen av respektive processteg och alla 
aktiviteter upplevde jag som intressant men tungarbetat att förstå och beskriva i text, 
vilket visade sig tidskrävande. I samband med att informationen inhämtades fick jag extra 
underlag från medarbetare på AT vilket medförde att nulägesbeskrivning och analys 
växte för varje tillfälle information söktes. Det kändes ändå mycket viktigt att lyssna och 
ta till sig det underlag som kom fram eftersom de i detalj kunde beskriva brister som finns 
och den frustrationen som de leder till.  

6.2 Analys av nulägesbeskrivning 

För att kunna identifiera vad den verkliga orsaken är till problematiken som uppstår 
inom verksamheten behövdes en noggrann genomgång av respektive processteg och 
aktivitet. Svårigheter uppstod i att förstå vilka steg eller aktiviteter som påverkar 
varandra och vilka åtgärder som skulle kunna avhjälpa dessa. Då examensarbetet blev 
omfattande blev det svårt att ha en detaljerad uppfattning om respektive steg.  

6.3 Handlingsplan 

Då examensarbetet fick en större omfattning än vad som först var förväntat tog de första 
stegen i lösningsprocessen mycket tid, därefter gjordes en prioritering av identifierade 
svagheter inför handlingsplanens utformning. Min bedömning är att handlingsplanen 
skall vara tillämpningsbar så omgående som möjligt i AT:s verksamhet. Således speglar 
det handlingsplanens typ och dess omfattning. Den respons som hittills framkommit från 
AT och min handledare har varit positivta och de ser fram emot att tillämpa den.  
 
Valet blev att utforma en processäkringsplan för att skapa en vägledning åt AT kring den 
komplexa verksamhet som bedrivs. Uppfattning är både ur analysen och ur medarbetares 
perspektiv på AT att information ofta saknas och dokumentationen är minimal samt att 
ansvarsfördelningen är oklar. Mitt fokus blev därför naturlig att skapa något relativt 
enkelt som en lösning på dessa identifierade svagheter. 
 
Processäkringsplanen ger en överblick vad skall göras och vad som är gjort eller klart. 
Den kan även fungera som kortfattad dokumentation med hänvisning till mer 
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specificerade dokument. Ansvarsproblematiken hoppas jag löses genom att respektive 
processteg får en ägare och likaså för respektive aktivitet. Då konstruktionsarbetet är 
komplext gås det igenom i konstruktionsgenomgångens tre faser som skall säkra dess 
kvalité. Konstruktionsgenomgången är en av de två säkrande aktiverna som införs direkt i 
processäkringsplanen. För att tydliggöra vad som är uppgjort mellan kund och AT är den 
andra säkrande aktiviteten en offert och kontraktsgenomgång. Då examensarbetet skall 
slutföras inom givna tidsramar har inget detaljerat förslag till ”Offert och 
kontraktsgenomgång” utformats.  
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7. Slutsatser och rekommendationer 
Nulägesbeskrivningen tillsammans med analysen pekar i enlighet med 
uppdragsbeskrivningen på att AT saknar ett strukturerat arbetssätt utan standarder och 
rutiner. Lösningsprocessen avslutas således med en handlingsplan som skall ge förslag på 
åtgärder och lösningar till identifierade svagheter.  
 
Slutsatsen som kan dras av handlingsplanen är att den ligger som grund för vägen mellan 
offertförfrågan fram till produktionsstart, kommer den dock behöva kompletteras med 
fler säkrande aktiviteter allteftersom den börjar tillämpas av AT. Som beskrivs i 
nulägesbeskrivning och i analysen av den är det en komplex kedja av aktiviteter som 
modelljobb och bearbetning av gjutgods innefattar. Detta medför att handlingsplanen 
bara täcker delar av behovet för att uppnå ett standardiserat arbetsätt. 
Prissättningsproblematiken är en del som handlingsplanen inte tar upp. 

7.1 Reflektioner och slutsatser  

Vartefter examensarbetaren satte sig in i uppgiften växte dess omfattning och information 
söktes på djupet. Att hantera informationen själv och formulera sig korrekt visade sig 
omfattande och tidskrävande. Då jag valt att lösa uppgiften på halvfart under ca 20 veckor 
fanns också tid till att söka information på djupet. Att notera är också att 
kärnverksamheten kompletteras med utvecklingsarbetet kring de fixturer och 
produktionsutrustning som utvecklas parallellt med modelljobbet och bearbetning, vilket 
visade sig omfattande.  

7.2 Rekommendationer för AT 

AT har utvecklats mycket på ett flertal områden under hela sin verksamma tid men 
särskilt nu de sista åren. Dock finns det mycket kvar att göra inom verksamheten. 
 
AT behöver bli mer medvetna om att deras verksamhet skulle vara effektivare om den 
drevs mer i ett processperspektiv. En tydligare delegering av ansvar inom de olika 
processerna behövs för att på så sätt sprida belastning och öka kunskapen. Således 
behövs också ytterligare utbildning till nyckelpersoner såväl som på bredden. AT behöver 
ta stöd för ständigt förbättra sina processer och skapa rutiner och standarder.  
 
Examensarbetaren känner också till att AT har inlett en satsning på att införa lean 
produktion i sin verksamhet, examensarbetaren rekommenderar AT att fortsätta med 
detta då det ligger i linje med standardiserat och effektivt arbetssätt för att uppnå kvalité.  
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9. Bilagor 
Bilageförteckning 
 
Nr. 1 Processäkringsplan 
Nr. 2 Konstruktionsgengång Fas 1 
Nr. 3 Konstruktionsgengång Fas 2 
Nr. 4 Konstruktionsgengång Fas 3 



Processäkringsplan

Produkt: 

Kund:

Datum:

Aktivitet 
Ingår

Ägare/
Ansvarig

Aktivitet
Status

Aktivitets
Färdig datum Klar Referens/dokumentation

1 Offert / uppdragsutformning 

1.1 Offert avser :

1.2 Modell

1.3 Bearbetning av gjutgods

1.4 Vidare förädling & montering

1.5 Externt legojobb

1.6 Inköp & vidare försäljning 

1.7 Innehåller kravspecifikation finns Ja/Nej 

2 F. Produtv & konstruktion 

2.1 Val av fall (vid modelljobb)

Fall 1:Vidarer utv befintlig prod

Fall 2:Utveckling av ny prod

2.2 Identifiering av behov/krav

2.3 Produktkritik 

2.4 Antal detaljer (st)

2.5 Antal modeller (st)

2.6 Fixturer och verktyg

2.7 Vidare förändling/montering 

2.8 Konstruktionsgenomgång FAS 1



Processäkringsplan
Aktivitet 
Ingår

Ägare/
Ansvarig

Aktivitet
Status

Aktivitets
Färdig datum Klar Referens/dokumentation

3 Prissättning 

3.1 Modeller

3.2 Konstruktion & tillv fixturer

3.3 Verktyg & produtrustning

3.4 Råmaterial gjutgods

Kundägt material (Ja/Nej)

3.5 Bearbetning

3.6 Vidare förädling & montering

3.7 Externa operationer

3.8 Frakt

3.9 Emballage

3.10 Levvillkor (dagar)

3.11 Volymer (antal)

3.12 Investeringar för AT (kr)

3.13 Offert & kontrakts genomgång

4 Offert till kund/uppdragsgivare

4.1 Skickad till kund/uppdragsgivare

5 Får order

5.1 Ja / Nej 



Processäkringsplan
Aktivitet 
Ingår

Ägare/
Ansvarig

Aktivitet
Status

Aktivitets
Färdig datum Klar Referens/dokumentation

6 Produtv & konstruktion 

Modell

6.1 SW-underlag

6.2 Edge-cam underlag

6.3 Modell tillverkning AT

6.4 Modeller till gjuteri

6.5 Modell tillbaka för test/verifiering

Fixturer/produktionsutrustning

6.6 SW-underlag

6.7 Edge-cam underlag

6.8 Material

6.9 Inköp tillbehör 

Bearbetning

6.10 SW-underlag

6.11 Edge-cam underlag

6.12 Test av gjutna detaljer på fixtur 

6.13 Konstruktionsgenomgång FAS 2

7 Fastställd konstruktion/lösning

Modell

7.1 Gjutgods från modell granskat av AT

7.2 Resultat kommunicerat med kund

Fixturer/produktionsutrustning

7.3 Fixturer anpassade efter råmaterial

7.4 Test bearbetning genomförd

7.5

Resultat av testbearbetning graskade 
mot kravnivå

7.6 Resultat kommunicerade med kund



Processäkringsplan
Aktivitet 
Ingår

Ägare/
Ansvarig

Aktivitet
Status

Aktivitets
Färdig datum Klar Referens/dokumentation

Konstruktionsunderlag bearbetning

7.7

Verifiering av detaljers 
överensstämmande mot varandra 

7.8 Ritning av gjutna detaljer

7.9 Ritning bearbetade detaljer

7.10 Sammanställningsritningar

8 Beredning

Monitor

8.1 Registrering av ingående detaljer

8.2 Operationer identifierade

8.3 Tempon identifierade

8.4 Tillverkningsorder

Konstruktion & produktionsteknik

8.5 Bearbetningsinstruktioner 

8.6 Monteringsinstruktioner

8.7 Ställblad 

Övrigt

8.8 Kund instruktioner 

8.9 Spårbarhet

8.10 Märkning produkt

8.11 Paketering & emballage

8.12 Konstruktionsgenomgång FAS 3

9 Produktion

9.1 Produktionsplanering



Konstruktionsgenomgång FAS 1
Föreberedande Produktutveckling och konstruktion

Produkt:
Kund:
Datum:

Ingår Typ Tillgängligt Referens/dokumentation
Modell
Bearbetning gjutgods
Extern legojobb
Inköp vidare försäljning gjutgods

Modelljobb
Fall 1 Vidareutveckling 
Fall 2 Utveckling ny produkt
Kunderunderlag
Ägare (AT eller kund)
Pris (kr)
Gjuteri

Bearbetning av gjutgods
Fixturer
Fixturer (antal typ)
Ägare
Investeringar och kapital (kr)
Verktyg och produktionsutrustning

Montering 
Mantid (h/st)
Produktionsutrustning/tillbehör 

Externt legojobb
Kundunderlag (ritn, kravspec)
Kravspecifikation
Fixturer
Fixturer (antal typ)
Ägare
Investeringar och kapital
Verktyg och produktionsutrustning

Konstruktionsunderlag
3d-ritningar fixtur SW (h)
3d-ritningar detalj SW (h)
Ritningar detaljer (h)

Externa operationer
Lackering
Ytbehandling



Konstruktionsgenomgång FAS 2 
Produktutveckling och konstruktion

Produkt:
Kund:
Datum:

Ingår

Ägare/

Ansvarig

Aktivitet

Status

Klar

datum Referens/dokumentation

Modell
SW-underlag
Edge-cam underlag
Modell tillverkning AT
Modeller till gjuteri
Modell tillbaka för test/verifiering
Test/verifiering godkänd

Fixturer/produktionsutrustning
SW-underlag
Edge-cam underlag
Rå material fixtur
Inköp tillbehör 
Tillverkning fixtur
Test/inkörning av fixtur i maskin
Investeringar kommunicerade med kund

Bearbetning
SW-underlag
Edge-cam underlag
Verktyglista 
Test av gjutna detaljer på fixtur 
Bearbetningsinstruktioner
Ställblad 

Montering och vidare förädling
Monteringsstationer 
Produktionshjälpmedel
Särskilda krav 

Externa operationer Ja/Nej

Konstruktionsunderlag
Ritning av gjuten detalj
Ritning bearbetad detalj
Sammanställningsritning
Ritningar på lego-/köpedetaljer

Lego-/köpedetaljer
Ritningar godkända 
Valda

Kundkrav & behov som identifierade 
Har testats
Kund har delgets resultat

Konstruktionsunderlag klara och godkända
Ritning av gjuten detalj
Ritning bearbetad detalj
Sammanställningsritning
Ritningar på lego-/köpedetaljer



Konstruktionsgenomgång FAS 3
Beredning

Produkt:

Kund:

Datum:

Ingår

Ägare/
Ansvarig

Aktivitet
Status

Klar
datum Referens/dokumentation

Kundkrav

Produktlösning överensstämmer med kravspec/kundkrav

Bearbetning

Detalj ritningar

Sammanställningsritningar

Instruktioner 

Ställblad

Bearbetningsinstruktion 

Beredning

Stycklista genomgången

Operationer

Tempon
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