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ABSTRACT  
 

Today it is required that industrial companies are continuously searching for new improvement 

opportunities to streamline processes so that they can be competitive on the market. One way to 

succeed is to standardize and map processes to structure the work and clarify possible 

weaknesses. The purpose of this study is to examine the problems and uncertainties in the 

project-process which can be reduced, dealing with new projects. Which project-models and 

standardizations should be established for the project-process to achieve a maximum flow 

through the project. The goal of the study is that these project-models and standardizations in 

turn will facilitate the management of projects by clarifying responsibilities, support 

communication, and reduce uncertainties. To reach an answer three questions has been raised:  

- How can implementing project-models improve the existing project-process, dealing 

with new projects? 

- How can standardized templates and checklists be used to reduce uncertainties and 

problems in a project-process?  

- What measures should take place to eliminate the loss of information between different 

department within an organization and between external parties? 

 

This study has been executed according to Six Sigma’s systematic methology DMAIC that 

facilitated and clarified the studys structure and planning. Through this method the study has 

been divided into five natural stages. The study is bases on both primary and secondary-data. A 

case study has been conducted against the case company Mälarplast AB. Primary data includes 

observations and mapping of the company. Other primary data has been gathered through 

several interviews executed both at the case company and also for Husqvarna AB.  Secondary 

data is based on scientific papers, relevant literature and internet sources. All data has then 

merged together into a discussion to combine them and later on bring out improvements.  

 

In the study result it showed that there are several factors which are limiting the project-process 

flow. One factor that turned out to be a very considerable for a well-functioning project process 

was communication between all parties. This covers both internally and externally. Defective 

communication leads to uncertainties in the responsibilities, work duties and increased lack of 

essential information/data. Through the implementation of standardized project-models such as 

Flowchart and a Kanban-board could work duties, responsibilities and information become 

clarified and uncertainties be reduced. Different check-lists has been developed and presented 

as helping tools dealing with projects. 
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SAMMANFATTNING 
 

Idag krävs det att industriföretag kontinuerligt söker efter nya förbättringsmöjligheter för att 

kunna effektivisera processer för att i sin tur vara konkurrenskraftiga på marknaden. Ett sätt att 

lyckas är genom standardiseringar och kartläggningar av processer för att kunna strukturera 

arbetet samt tydliggöra eventuella svagheter. Syftet med studien är att undersöka hur problem 

och oklarheter i en projektprocess kan reduceras och vilka projektmodeller och 

standardiseringar som bör upprättas för att uppnå ett maximalt flyt genom hela 

projektprocessen. Målet är att dessa projektmodeller och standardiseringar i framtiden ska 

underlätta projekthanteringen genom att tydliggöra ansvarsområden, underlätta kommunikation 

samt reducera oklarheter. För att kunna svara på detta har tre frågeställningar formulerats: 
 

- Hur kan implementering av projektmodeller förbättra den befintliga projektprocessen, 

med avseende på nya projekt? 

- Hur kan standardmallar och checklistor användas för att reducera oklarheter och 

problem i en projektprocess? 

- Vilka åtgärder ska tas för att eliminera informationsförluster mellan olika avdelningar 

inom en organisation och mellan organisationen och deras externa parter? 

 

Studien har genomförts enligt Six Sigmas systematiska metodik DMAIC som underlättade och 

tydliggjorde studiens struktur och planering. Metoden har även bidragit till att arbetet delats 

upp i fem naturliga faser. Studien är baserad på både primär som sekundär data. En fallstudie 

har genomförts mot fallföretaget Mälarplast AB. Primär data inkluderade observationer och 

kartläggningar av fallföretaget. Annan primär data har samlats in är genom flertalet intervjuer, 

utförda både för fallföretaget men även för Husqvarna AB. Sekundär data har sin grund i 

vetenskapliga artiklar, relevant litteratur samt internetkällor. Samtliga data har sedan förts 

samman i diskussion för att kunna kombinera dem och lyckas frambringa förbättringsförslag. 

 

I studiens resultat visade det sig att det är ett flertal faktorer som begränsar projektprocessens 

flöde. En faktor som visade sig vara mycket betydande för en välfungerande projektprocess var 

kommunikation mellan samtliga parter. Denna täcker internt såväl som externt. Bristande 

kommunikation leder till oklarheter inom ansvarsområden, arbetsuppgifter samt en ökad 

avsaknad av väsentlig information/data. Genom implementering av standardiserade 

projektmodeller så som Flödesschema samt KANBAN-tavla kunde arbetsuppgifter, 

ansvarsområden och information tydliggöras och oklarheter reduceras. Olika checklistor och 

gates har även implementerats under visa skeden under projektprocessen, dessa ska vara 

hjälpmedel vid projekthanteringen för att underlätta informations och 

kommunikationshantering.    

 

 

 

 

Nyckelord: standardiseringar, projektprocesser, projektmodeller, nya projekt. 
 

  



 

 

  

FÖRORD 
 

Examensarbetet är den avslutande delen i Högskoleingenjörsutbildningen inom innovation, 

produktion och logistik vid Mälardalens Högskola. 

 

Många olika parter och personer har varit inblandade i projektet och vi vill framför allt utdela 

ett stort tack till samtliga inblandade på Mälarplast AB, som under projektets gång varit mycket 

tillmötesgående och hjälpsamma i varje delmoment. Ett extra tack vill vi delge till VD Peter 

Wall som varit en mycket tydlig och informativ handledare som även gett oss en god insikt i 

hur företaget Mälarplast fungerar. Detta har gett oss som studenter en bättre överblick i projekt 

och styrningsprocesser i dagens industriföretag. Vi vill även tacka Tobias Lindström och 

Conny Tapper som tagit sig tid till att förklara och berätta om deras respektive ansvarsområden 

samt att vi har fått följa dem i deras arbete. Vi vill tillge ytterligare ett tack till Mathias Ehrlöv 

och Karina Lindström för deras deltagande i de intervjuer som utförts hos Mälarplast. 

 

Ett extra tack vill vi även tilldela Husqvarna AB och Robert Marcos som ställt upp på intervju 

och gett oss en bättre insikt i leverantörshantering samt agerat som en hjälpande hand genom 

projektet.  

 

Slutligen ett stort tack tillägnas Catarina Bojesson som varit en mycket engagerad handledare 

som har gett oss idéer och inputs när det känts motigt. Hennes förmåga att snabbt sätta sig in i 

situationen och ge oss snabb feedback har besparat oss från frustration och förvirring. 

 

Julia Trolle och Beata Gradin, 2016-05-21 
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1. INLEDNING 

 
1.1. Bakgrund  

 

Industriföretag söker kontinuerligt efter nya förbättringsmöjligheter för att kunna effektivisera 

processer och skaffa konkurrensfördelar för att öka sin lönsamhet. Wallenstam (2011) menar 

att grunden för att kunna lyckas med förbättringar är genom standardisering av flöden och 

processer. Idag måste företag avancera genom att ständigt utveckla produkter och processer för 

att kunna vara med och konkurrera på marknaden. Ledtiden ska vara så kort som möjligt för att 

produkten ska kunna komma ut snabbt till kunden. Kampker et al (2012) anser att detta sätter 

press på utvecklingen av processer i sin helhet, då det finns ett behov av standardisering och 

individualisering i produktions och projektprocesser. Vidare menas att projektprocesser kan 

vara mer problematiskt att definiera än produktionsprocesser. Wenell (2001) poängterar att en 

projektmodell är det som sätter ramen för en projektprocess och som kan bidra till att arbetet 

blir standardiserat och strukturerat. Projektmodeller kan ses som en slags ledningsform som 

tydligt visar början, slutet samt alla aktiviteter mellan. Den visualiserar hela projektet vilket gör 

det enklare att följa processen. Wallenstam (2011) syftar till att det är väsentligt att inkludera 

och engagera hela organisationen i ett förbättrings och standardiseringsarbete för att reducera 

negativa faktorer och oklarheter. För att reducera de interna negativa faktorer så klargör även 

Jonsson (2014)  att det kan vara till organisationens fördel att ansvarsområden tydligt fördelas 

mellan parterna. Ett hjälpmedel till detta kan vara Lean’s 5S. Ullman (2010) påpekar även att 

en väl fungerande kommunikation inom en organisation baseras på att rätt person får rätt 

information vid rätt tidpunkt. I det allmänna arbetet menar Jonsson (2014)  att gemensamma 

rutiner med visuella checklistor kan bidra till kontinuerliga förbättringar vilka också Prevent 

(2016) instämmer och tillägger att dessa checklistor kan bidra till att upprätthålla standarder. 

Standarder skall även användas för alla gemensamma dokument, mappsystem och hur 

hantering av dokumenten skall styras. Vidare uttrycker Persson (2002) att etapper ska 

fastställas i ett förbättringsarbete och att dessa ska granskas och godkännas kontinuerligt och 

den ansvariga ska stadgas i organisationen. 

 

Persson (2002) menar att det inte endast är de interna aspekterna som är väsentliga vid en 

standardiserings och förbättringsprocess. Vidare menas att den kommunikation som sker 

mellan kund, organisation och leverantör kan skapa oklarheter och missuppfattningar mellan 

parterna ifall kommunikationen har brister. För att säkerställa kvalitativ kundkontakt skall 

organisationen fastställa kommunikationsmetoder som genererar information i samtliga 

riktningar. Persson (2002) anser att valet av kommunikationsmetod med både kund och 

leverantörer är en mycket viktig faktor för att all nödvändig information/data ska erhållas vid 

rätt tidpunkt för att reducera sena ändringar. Vilket appliceras genom hela projektprocessen. 

Vidare påpekar Persson (2002) att samtliga kundkrav eller bestämmelser alltid ska 

dokumenteras för att i framtiden vara lättillgängliga och styrka de angivna 

överenskommelserna. Organisationen måste även se till att alla dokument i projektet är 

uppdaterade vid förändringar i framtagningsprocessen och att dessa kollas igenom av flera i 

organisationen. 
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1.2. Problemformulering  
 

Övergångar och överlämningar mellan olika parter inom en organisation kan leda till avsaknad 

av behövlig information och data vid brist på standardiseringar. Kommunikationssvårigheter  

parter emellan kan leda till oklarheter över ansvarsområden och arbetsuppgifter som leder till 

att projektet kräver mer tid och resurser än planerat. Dessa interna problem kan även yttra sig 

vid samarbete med externa parter, så som kund och leverantör, och leda till oklarheter parterna 

emellan. 

 

1.3. Syfte & Frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur problem och oklarheter i en projektprocess kan 

reduceras och vilka projektmodeller och standardiseringar som bör upprättas för att uppnå ett 

maximalt flyt genom hela projektprocessen. Målet är att dessa projektmodeller och 

standardiseringar i framtiden ska underlätta projekthanteringen genom att tydliggöra 

ansvarsområden, underlätta kommunikation samt reducera oklarheter. 

 

- Hur kan implementering av projektmodeller förbättra den befintliga projektprocessen, 

med avseende på nya projekt? 

- Hur kan standardmallar och checklistor användas för att reducera oklarheter och 

problem i en projektprocess? 

- Vilka åtgärder ska tas för att eliminera informationsförluster mellan olika avdelningar 

inom en organisation och mellan organisationen och deras externa parter? 

 

1.4. Avgränsningar  
 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng på halvfart under en tidsperiod på 20 veckor, vilket 

medför att avgränsningar måste appliceras. 

 

Arbetet kommer att avgränsas till fallföretagets projektprocess och enbart till hanteringen av 

nya projekt. Projektprocessen är i detta avseende från orderförfrågan av kund till att verktyget 

är inkörd i maskin och redo för produktion. Huvudfokus kommer att ligga på övergången 

mellan projekt till produktion. Förtydligat menas övergången då projektet lämnas över från 

projektavdelningen till produktionsavdelningen och huvudansvaret för ett specifikt projekt får 

en ny ansvarig i företaget, se figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inom det begränsade området kommer uppgifter och kommunikation mot kunder, leverantörer 

och det interna arbetet kartläggas och problemområden uppdagas. Inom denna ram avgränsas 

problemområden och processkartläggningar till ledningsgruppens arbete, då främst 

projektledarens arbete längst processen och hur produktionschefen infiltreras i projekt. Studien 

kommer inte redovisa tidsstudier eller en djupare analys i den ekonomiska vinningen företaget 

kommer få till följd av de förbättringsförslag som genereras.  

Figur 1 - Avgränsningar 

Projekt fas 1. Projekt fas 2.  Produktion 

Avgränsat område 

Huvudfokus 
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2. ANSATS OCH METOD  
 

Avsnittet presenterar vilka metoder som tillämpats i projektet. 

 

En kvalitativ fallstudie har genomförts för att erhålla en fördjupad kunskap inom området 

projektutveckling och projekthantering. Studien har baserats på primär såväl som sekundär 

data. Primär data beskriver Saunders et al (2009) som information som erhållits genom 

deltagande observationer eller fältarbete. Studiens primära data bestod av det egna fältarbetet 

mot fallföretaget Mälarplast AB. Fallföretaget presenteras mer ingående i avsnitt 4 - 

Företagspresentation. Denna inkluderade observativa kartläggningar av den befintliga 

processen samt semi-strukturerade intervjuer. Vidare menar Saunders et al (2009)  

att sekundär data är redan befintlig information som någon annan redan tagit fram och 

redovisat. Studien har använt sekundär data i form av diverse vetenskapliga artiklar, relevant 

litteratur men även dokument som togs emot från företaget. Systematiska metoder har tagits i 

bruk för att säkerställa rätt och relevant information. Insamlad data har undersökts kritiskt för 

att säkerställa att informationen är korrekt. 

 

Den primärt insamlade informationen har en viss brist i sin reliabilitet samt validitet. Saunders 

et al (2009) presenterar reliabilitet som hur tillförlitliga de resultat som genererats är baserat på 

studiens tekniker och tillvägagångssätt.  Vidare menar dem att validitet visar på i vilken 

utsträckning som det data som mäts verkligen har mätt det som den har för avsikt att mäta. 

Den primärt insamlade informationen har sina brister i tillförlitlighet då de insamlades under få 

besök och baserades på endast fem individers personliga åsikter och arbetssätt. Dessa personer 

valdes för att de arbetar med den process som studerats, och bör kunna ge den mest tillförlitliga 

informationen. Studiens validitet påverkades av att individernas förmåga att försöka meddela 

och formulera så mycket information som möjligt vilket utmanade studiens fokus. Det 

sekundära insamlade data anses mycket pålitlig och valid för arbetet då viktig informationen 

kontrollerades dubbelt. 

 

För att kunna underlätta och tydliggöra studiens struktur har Six Sigmas systematiska metodik 

DMAIC använts som en övergripande mall genom arbetet. De fem faserna har använts som en 

översiktlig planering för att studien ska kunna fortskrida och uppnå bästa möjliga resultat 

genom att fokusera och koncentrera arbetet. Inom varje fas har det även tillkommit olika steg 

för att arbetet ska kunna organiseras ytterligare. Fas 5 i DMAIC har delvis exkluderats i detta 

arbete då det är svårt att följa upp arbetet vid eventuell implementering av tillika 

förbättringsförslag. 

 

Figur 2 (Magnusson, et al., 2003) visar den metodik som använts i projektet: 

 
Figur 2 - DMAIC process (Magnusson, et al., 2003) 

 

 

  

Define Measure Analyse Improve Control 
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Fas 1. Definiera (Define) 
 

Definitionsfasen handlade om att definiera den process som skulle förbättras. Detta gjordes i 2 

steg; Uppstart och planering. 

 

1.1. Uppstart - Översikt 

Uppstarten handlade om att införskaffa sig grundlig information över situationen och 

problemet som en helhet. En problemformulering och relevanta avgränsningar upprättades. Här 

skedde ett utbyte av information mellan vad fallföretaget förväntade sig av arbetet och vad som 

kunde erbjudas dem med hänsyn till kursens omfattning och författarnas kompetens. Kontakten 

med företaget skedde till en början via mejl där grundläggande information om uppdraget 

tillhandahölls, vilket följdes av 2 uppstartsmöten på plats hos företaget. Genom muntlig 

genomgång med VD identifierades det problem som skulle förbättras. Fas 1 resulterade i en 

relativt kort fas då företaget redan hade en mycket god uppfattning om vad det var som skulle 

prioriteras och förbättras i projektprocessen. Denna finns presenterad under avsnitt 5.1 – 

Definiera. 

 

1.2. Planering & Projektgrupp 

En övergripande planering upprättades i form av ett Ganttschema. Projektgruppen diskuterade 

vilka gemensamma mål som skulle sättas och efter vilken metod arbetet skulle fortskrida. 

 

Fas 2. Insamling av mätdata (Measure) 
 

Mätningen gick ut på att samla den mätdata som är relevant för studien och för att kunna 

skapa sig en stabil utgångspunkt. Författarna observerade och kartlade den befintliga 

processen hos fallföretaget. Detta gjordes i 3 steg; observation, intervjuer samt vetenskaplig 

informationsinsamling.  

 

2.1. Kartläggning av befintlig process – Observation 

Enligt Patel & Davidsson (Patel & Davidsson, 2011) syftar observationer till att studera 

situationer då de äger rum för att kartlägga händelser samt beteenden när de inträffar. Denna 

metod är användbar både som huvudteknik för insamling av information eller komplement till 

redan befintlig informaton. Patel & Davidsson presenterar två olika observationstyper; 

strukturerad samt ostrukturerade observationer. Dessa skiljer sig åt då en strukturerad 

observation definierar de händelser och beteenden som ska studeras innan medan en 

ostrukturerad observation handlar om att studera och samla in så mycket information och 

kunskap som möjligt. I studien har en ostrukturerad observation ägt rum. Denna metod valdes 

för att författarna skulle erhålla så mycket information som möjligt för att själva kunna skapa 

sig en bild över nuläget hos fallföretaget, då de aldrig tidigare varit i kontakt med företaget. 

Under tre skilda tillfällen kartlades den befintliga process som idag existerar hos fallföretaget. 

Under kartläggningen följde författarna processen från orderförfrågan till det stadie där 

verktyget beställts hem och fanns på plats hos Mälarplast. Observationen började med att VD 

förklarade översiktligt projektprocessens utseende i nuläget – från kundförfrågan till 

produktionsstart. Tillfället därefter fick författarna följa projektledaren. Muntligt förklarades 

hur arbetsgången såg ut inom projektprocessen och vilka steg som projektledaren går igenom 

innan projektet kan lämnas över till produktionsavdelningen. Projektansvarige visade även på 

bla. hur nyprojekt bearbetades i affärssystemet MONITOR, hur offerter upprättades samt vart 

olika produktionsstationer var placerade i produktionsavdelningen. Den sista observationen 

lade fokus på den sista delen av projektsprocessen; överlämningen av projektet från 

projektavdelningen till produktionsavdelningen. Här förklarade produktionschefen muntligt hur 
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arbetet från överlämning till produktionsstart såg ut i nuläget och vilka steg som sker 

däremellan. Resultatet av observationen hittas under avsnitt 5.2.1 För Empiri. 

 

2.2. Intervjuer 

Flera intervjuer har utförts under studiens gång. Fem stycken för fallföretaget Mälarplast samt 

en intervju med Husqvarna. 

 

Samtliga intervjuer som ägt rum har skett med två intervjuare och en respondent. Valet föll på 

semi-strukturerade intervjuer. Med semistrukturerade intervjuer menas att de frågor som ställs 

kan variera mellan varje intervju. Detta innebär att frågor kan tillkomma, göras om eller tas 

bort efter behov. Semistrukturerade intervjuer öppnar upp för anpassningsbarhet mot den 

intervjuade personen vilket kan leda till fördjupade diskussioner. (Saunders, et al., 2009). 

 

De första intervjuerna som ägde rum utfördes plats hos fallföretaget. 5 semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med 10 frågor. Intervjufrågorna bidrog till att följdfrågor kunde ställas 

utifrån vad den intervjuade svarade. Intervjuerna skedde separat och de 10 frågorna ställdes till 

samtliga, och ändrades om något allt eftersom. De som intervjuades var VD, projektledare, 

produktionschef, verktygsmakare samt ekonomichef. Intervjuerna spelades in för att senare i 

fas 3 (Analysen) jämföras. 

 

En intervju upprättades även med en Commodity Manager på Husqvarna AB. Denna intervju 

utfördes i Huskvarna. Denna intervju var också semi-strukturerad och frågorna ändrades om 

lite med hänsyn till samtalsämnet. Valet av Husqvarna baserades på att de är ett av de största 

företagen i Sverige. De hanterar även stora mängder olika plastdetaljer, där en parallell kan 

dras till Mälarplast. Valet baserades även på att de har tydliga krav på sina 

verktygsleverantörer, vilket gör att de har ett bra flöde och utbyte mellan företaget, kunden och 

leverantören. 

 

En sammanställning av samtliga intervjuer hos Mälarplast hittas under avsnitt 5.2.4 För Empiri. 

Varje enskild intervju hittas i avsnittet för Bilagor. Den intervjun med Husqvarna finns under 

avsnittet 5.2.5. 

 

2.3. Vetenskaplig informationsinsamling 

För att erhålla en god vetenskaplig bas till studien insamlades vetenskapliga artiklar samt 

relevant litteratur och artiklar för att senare kunna kopplas samman med fallföretaget.  Den 

litteratur som användes omfattade olika projektmetoder, managementmetoder och 

produktutvecklingsprocesser. De vetenskapliga artiklarna hittades mha. Databasen Discovery 

sökorden var;. Stage-gate process (avgränsat område till ”decision making & projekt 

management) Stage-Gate Process (avgränsat område: Decistion making in production 

development), Use stage-Gate. Vidare har även databasen Diva använts för att hitta tidigare 

studenters litteratur i anknytning till behandlad teori, sökorden som användes var: 

utvecklingsprocesser, vattenfallsmetoden, Lean filosofi, Lean produktion, Stage-Gate modell. 

Behandlad boklitteratur är för det mesta lånade från skolans bibliotek samt viss kurslitteratur är 

tagen från tidigare lästa kurser. Övrig informationsinsamling har skett genom insamlad data 

från 11 olika hemsidor, dessa hemsidor är www.augustlundh.se, www.businessdictionary.com, 

www.stage-gate.net, www.mynewsdesk.com/se/bergstrom-hellqvist, www.isixsigma.com, 

www.iso.org, www.malarplast.se, www.prevent.se, www.projektmallar.se, www.SWOT-analys 

och www.svenskcertifiering.se. 
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Under tidigare kurs hade även en litteraturstudie utförts för att få en inblick i 

produktionsplanering & produktutveckling och hur dessa hänger ihop med effektivitet och 

flexibilitet i produktion och processer. Denna litteraturstudie har utöver de artiklar och den 

litteratur som nämnts ovan använts som en uppslagsbok då eventuella funderingar uppstått över 

hur produktutvecklingsfasen generellt ser ut.  

 

Resultatet av den vetenskapliga informationsinsamlingen finnes under avsnittet; 3. Teoretisk 

Referensram.  

 

2.4. Flödesschema 

Flödesscheman är enligt Krajewski et al (2016, pp. 84-85)  Ett schema som visar på en process 

flöde. Schemat visualiserar aktiviteter och hur de är kopplade till varandra för att skapa en 

tydlig bild över processen. 

 

Ett flödesschema upprättades för att visualisera fallföretagets projektprocess. Denna stod som 

grund till samtliga förbättringsförslag framförda i fas 4. 

 

Resultatet av flödesschemat hittas under empiriavsnittet 5.2.4. Metodens process och utförande 

går att finna under avsnittet 3.1.1. 

 

Fas 3. Analysera (Analyse) 
 

All den data som samlades in i fas 1 och 2 analyserades i detta avsnitt. Grundorsaker till 

problemet identifierades och samband framfördes. All fakta analyserades med hjälp av olika 

verktyg, SWOT-analys samt problembild /sambandsdiagram. Dessa metoder valdes för att 

författarna skulle få en överskådlig syn på problemet för att sedan kunna kombinera den 

vetenskapliga informationsinsamlingen med analysen för att i nästkommande fas generera 

förbättringsförslag. 

 

3.1. Problembild 

All insamlad data som erhållits från besöken på företaget diskuterades öppet mellan författarna 

och resultatet sammanställdes i form av en problembild/sambandsdiagram som visade på de 

problem som fallföretaget upplever.  Problembilden återfinns under avsnittet 6.1.1. för Analys. 

 

3.2. SWOT-analys 

I samband med problemidentifieringen upprättades en SWOT-analys för att kartlägga 

fallföretagets möjligheter, hot, styrkor och svagheter. Denna metod valdes för att den erbjöd 

författarna en god översikt i vart förbättringsmöjligheter kan finnas och vilka områden som bör 

förbättras. Resultatet av SWOT-analysen hittas under avsnittet 6.1.2. för Analys. En djupare 

beskrivning för metoden och metodens utformning återfinns i avsnittet för Teoretisk 

referensram 3.3.2 - SWOT-analys. 

 

Fas 4. Förbättra (Improve) 
 

Baserat på tidigare faser så kunde förbättringsförslag framföras efter en noggrant 

genomgången analys av all data och fakta. Idégenereringsmetoden brainstorming användes 

här som huvudsaklig genereringsmetod. 

 

Utöver nedanstående konkreta hjälpverktyg och modeller har även aspekter så som införanden 

av standarder, team-baserat arbete samt hantering av verktygsleverantörer diskuterats. Dessa 
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aspekter har förts fram som speciellt värdeskapande för företagets fungerande projektprocess. 

Samtliga avsnitt i denna fas finns representerade i avsnitt 7. Diskussion. 

4.1. Brainstorming 

Baserat på all primär och sekundär data som insamlats under studiens gång så utfördes 

brainstorming mellan författarna så att bästa möjliga förbättringsåtgärder skulle kunna 

genereras fram. Diskussioner kring vilka projektmodeller som skulle implementeras och hur 

dessa skulle bidra till förbättringsförslag för fallföretaget. All data analyserades och de faktorer 

som påverkade resultatet hittades och kunde sedan styras åt det önskvärda hållet.  

 

4.2. Flödesschema 

Baserat på det flödesschema som presenterades i avsnittet för observation så skapades ett 

förbättrat flödesschema där förbättringsförslag presenterades. Förbättringsförslagen hade sin 

grund i den framförda teoretiska referensramen, den primärt insamlade informationen samt det 

tidigare flödesschemat som presenterades i empiriavsnittet. I flödesschemat synkades all 

erhållen information ihop för att en förbättrad process skulle kunna skapas. Olika typer av gates 

infördes som hade sin grund i Stage-gate metoden. 

 

4.3. Kanban- tavla 

En Kanban-tavla upprättades för att visualisera projektets läge och flöde genom processen. 

Tavlan har sin grund i den teoretiska referensramen 3.3.1. Kanban-tavlan och har upprättats i 

samband med det förbättrade flödesschemat så att samtliga gates och lägen ska 

överrensstämma med varandra. 

 

4.4. Checklistor  

Olika checklistor har skapats för att kunna underlätta samarbetet mellan de anställda hos 

fallföretaget. Dessa har sin grund i den primärt insamlade datan, det förbättrade flödesschemat 

samt den teoretiska referensramen. 

 

Fas 5. Kontrollera (Control) 
 

Verifikation av att de planerade förbättringarna som gjorts vidmakthålls. 

 

Har delvis exkluderats i detta arbete då uppföljning av denna studie är svår att genomföra. 

Däremot har rekommendationer för framtiden framförts vilka baserats på föregående fas. Dessa 

presenteras i det sista avsnittet för Slutsatser och rekommendationer. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta avsnitt behandlas den teori som examensarbetet innefattas av. Den teoretiska 

referensramen syftar till att slutligen användas som underlag för förbättringsförslag och ge en 

argumentsgrundande bas för det valda förbättringsområdet. Nedan lyfts fyra områden som är 

centrala för arbetet med tillhörande förklaringar och symboler för ökad förståelse och 

tillämpningsbarhet. Dessa fyra inkluderas av projektmodeller, processtrukturer, 

struktureringsverktyg och standarder.  

 

3.1. Projektmodeller  
 

Wenell (2001) menar att en projektmodell är det som sätter ramen för en projektverksamhet 

och som gör arbetet strukturerat. Idag är de flesta projektmodeller grafiska och datoriserade 

vilket ökar dess flexibilitet. Projektmodeller kan ses som en slags ledningsform som tydligt 

visar början och slutet samt de delar där emellan. Wenell anser att många bygger upp företagets 

projektmodell för att skapa ordning och reda, symmetri och samsyn bland projekten vilka skall 

skapa ordentligt flyt och öka effektiviteten. Projektmodellen designas efter dagens och 

morgondagens behov.  

3.1.1. Flödesschema 

 

Från mitten av 1900-talet har projektmodeller funnits och en av de första var flödesschema.  

Flödesschema är enligt Krajewski et al (2016, pp. 84-85) ett schema som skall visa vilken 

information, utrustning och material som behövs längs en process inom en organisation och hur 

denna process i sin tur ser ut. Schemat visualiserar aktiviteter med olika färger beroende av 

exempelvis avdelningar eller former. Flödesschema kan skapas för att visa en hel organisations 

arbete för redovisning av kopplingar mellan avdelningarna eller enbart för att visa strategiska 

nivåer. Nash och Poling (2009) menar att flödesschema åstadkommer en direkt förståelse kring 

processen som presenteras. Negativt med denna modell är att schemat inte är vidare flexibelt i 

ett ständigt pågående förbättringsarbete. Det mest traditionella flödesschemat över en process 

visualiseras nedan, se figur 3  (Nash & Poling , 2009).  

 

 
Figur 3 - Traditionellt flödesschema ( (Nash & Poling , 2009). 
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3.1.2. Stage-Gate 

 

Projektmodellen som företaget skapar ska passa in och överensstämma med företagets 

processer. Modellen skall vara sann och metodiken ska vara praktisk och enkel. Vidare menar 

Wenell (2001) att en seriell projektmodell är tydlig, distinkt och ovillkorlig. Typiskt för en 

seriell modell är användningen av tollgates eller gate-system. Dessa medför ofta att arbetet 

stannar upp och att arbetet ej får fortskrida förrän gaten är klar. Wenell (2001) anser då att 

dessa gates kan begränsa utvecklingen och kreativiteten i projektet.  Även Högman et al (2013) 

använder uttrycken antiflexibelt och byråkratiskt när det talar om vad Stage-Gate brukar 

kritiseras för. Vidare menas att efterforskning krävs för utveckling och att det krävs större 

flexibilitet i designprocesser då osäkerheten är stor. Hallqvist et al (2003) menar på att 

produktutveckling, som satsning för organisationer, kan bli styrda och kontrollerade med hjälp 

Stage-Gate modeller. Cooper (2008) poängterar att metoden idag anses vara stel och för linjär.  

Skaparen av Stage-Gate modellen skriver att modellen syftar till skapandet av en ny alternativ 

väg. Särskilt gällande nya produkter, från idé till lansering. (Cooper, 2008). Gates skall fungera 

som hjälp vid beslut om projektet får löpa vidare eller abrupt ska läggas ned (på engelska – 

kill).  

 

Den enklaste formen av ett Stage-Gate system är uppbyggt av en serie av steg, där 

projektteamet utför arbetet, tar fram information och sedan gör integrationer och analyser. 

Detta följs av en grind/gate – fortsätta eller ”kill”, se figur 4. Gate-modeller som används i de 

flesta större produktutvecklingsprojektet innebär fler steg och längre tider, se figur 3. I detta 

fall innebär gates att det ska ske en kvalitets-kontroll, att projektet skall fortsätta eller läggas 

ned, göra omprioriteringar eller att projektet skall fatta ett beslut gällande kommande steg. 

Gates består av:  

 Delresultat, det som projektet tagit fram till denna punkt, exempelvis ett resultat av en 

genomförd uppgift. Resultaten skall vara synliga och baserad på någon slags standard 

för denna gate och de ska representera ett beslut från en tidigare gate.  

 Kriterier för jämförelse. Kan vara en checklista baserad på frågor. 

 Utfallet beslutas med fortsätt, lägga ned, håll kvar eller gör om, och sedan får arbetet 

fortsätta när en godkänd plan för nästa steg är satt.  

Stegen skall vara väldefinierade, ha tydliga mål och betydelser. Varje steg ska vara formade så 

att de samlar rätt information som reducerar risker och osäkerheter och för varje steg minskar 

osäkerheten. Genom att systemet tillåter att arbeta parallellt kan företagets anställda arbeta med 

samma steg samtidigt. Alla stegen fungerar alltså kryssfunktionellt mellan avdelningar och 

ingen avdelning bör därför ha ett eget steg. Mellan stegen läggs en gates till eller ett Go/Kill-

beslut (Cooper, 2008). Figur 4 och 5 visualiserar Stage-Gate modellen (Cooper, 2008). 
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Figur 4 - Enklaste formen av Stage-Gate-modellen (Cooper, 2008) 

 
Figur 5 - Den vanligaste Stage-Gate modellen i större produktutvecklingsprocesser (Cooper, 2008). 

Hallqvist et.al. (2003) redogör att stegen från olika författare kan kombineras som:  
Ide  Gate 1  Preliminär värdering  Gate 2  Business Case  Gate 3  utveckling  Gate 4  Testning 

och validering  Gate 5  Lansering och Produktion  $ (vinst) 

 

Enligt Högman och Johannesson (2013) används Stage-Gate i industrin vid produktutvecklings 

hantering och för utveckling av teknik, vilket helt bekräftas av Ullman (2010) som lyfter att 

Stage-Gate kan användas som ett hjälpande projektverktyg i produktutvecklingsfasen. Högman 

och Johannesson (2013)  fortsätter med att för framgångsrika företag har det varit mycket 

lyckosamt att använda Stage-Gate vid just utvecklingen av diverse teknik. Faktorer som 

påverkar Stage-Gatemodellen i ett företag är företagets storlek, företagets gränssnitt, och 

osäkerheten i utvecklingsprocessen. För att dra nytta av modellen krävs det att interaktion sker, 

man gör tillbaka blickar och att användningen av modellen blir återkommande. Det krävs också 

omdefiniering av utvecklingsmålen. Det är väsentligt att arbeta målbaserat med att generera 

kunskap, samt att utforma modellen till att bli tidsflexibel. Om ett företag vill implementera 

Stage-Gate borde de utveckla en anpassad modell för sitt företag. Nivåerna skall vara förfinade 

med exempelvis antalet steg, återupprepning och formspråket av modellen som helt skall vara i 

samspråk med företagets behov.  
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3.1.3. Vattenfallsmetoden 
 

Enligt Ullman (2010) så kan Stage-Gate vidare även visualiseras till en vattenfallslösning där 

varje steg bildar en ”platå” som vattnet samlas i. Som metafor sägs det att vatten är den 

insamlade kunskapen eller det utförda arbetet. Då vattnet är helt påfyllt – är arbetet utfört och 

vattnet får sedan rinna vidare till nästa platå.  

 

Vattenfallsmetoden började användas för tillverkningsindustrin och har idag implementerats i 

mjukvaruframtagningsbranschen. Vidare bygger vattenfallsmetoden på att projektet löper 

vidare genom sekvenser där sekvenserna bygger på varandra, dessa sekvenser skall inkluderas 

av information insamlat av användare så att rätt utvecklingsbeslut fattas, författaren anser att 

modellen ger en trygghet i och med detta  (Saradlic, 2010). 

 

Positiva aspekter med vattenfallsmetoden är det holistiska och sammanhängande tänkandet – 

att veta vad som skall byggas innan det börjar byggas. Detta leder till ett bättre resultat på 

grund av graden av genomtänkthet (Cooper, et al., 2007). Nackdelar med metoden uppfattar 

designeras att denna metod kan vara väldigt tidskrävande, svårt att sätta sig in i och tar lång tid 

innan det finns ett konkret koncept att visa till den potentiella användaren (Saradlic, 2010). 

Även Wenell (2001) hävdar att vattenfallsmetoden är ett sådant exempel vilket idag ses som 

citat ”stelbent och byråkratiskt”.  

 

Generellt kan figur 6 visualisera vattenfallsmetodens utseende (Ullman, 2010, p. 114):  
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Figur 6 - Vattenfallsmetoden (Wenell, 2001). 
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3.2. Processtrukturer  
 

Att bygga en projektplan bör enligt Ullman (2010) börja med att identifiera uppgiften och 

slutar med att uppskatta kostnader för produktutvecklingen. Vid första steget skall uppgiften 

formuleras och fokusera på vad som skall bli uppnått istället för aktiviteterna att nå dit. Det 

andra steget är att sätta mål för uppgiften eller varje deluppgift. Vid punkt tre skall bemanning, 

tid och övriga resurser uppskattas för att möta målen. Det fjärde steget är att utveckla sekvenser 

för sina uppgifter. Dessa sekvenser skapar en projektstruktur och kan byggas med hjälp av 

WBS (Work Breakdown Structure). 

3.2.1. WBS 

 

WBS handlar om att bygga upp arbetet enligt sekvenser. Sekvenser används för att 

åstadkomma att alla uppgifter är avslutade innan resultatet av behov finns och samtidigt 

utnyttja all personal frekvent. Samtidigt är det viktigt att ibland lägga in aktiviteter så som 

”godkännanden” av det löpande projektet i schemat. För att lyckas besluta om flödet för en 

WBS gäller det att identifiera en predecessor – företrädare, vilket står för den uppgift som är 

innan en annan uppgift, samt successors – efterföljare, som betyder en uppgift som enbart kan 

utföras efter tidigare uppgifter. (Ullman, 2010, p. 131).  

 

WBS är inte ett projektschema som talar om vem som skall utföra vad och när. WBS skall 

definiera ”varför” och bidra till ett mer effektivt verktyg för att skapa en plan för att nå 

framgång i projekt samt går ner på detaljnivå vilket skapar styrbara moment som kan 

schemaläggas, kostnadsuppskattas och kontrolleras (CDC, 2011).  

 

I arbeten där aktiviteterna hopas brukar nedbrytningen av arbetsflödet ske av en hierarkisk 

nedbrytning som ofta hamnar på individnivå och ger alla delar i strukturen en ”ägare”. Detta 

ägandeskap skapar färre konflikter och större medvetenhet kring vem som skall utföra vad. 

Projektledaren måste arbeta nära sitt team för att identifiera alla aktiviteter. Aktiviteter kostar 

både tid och resurser vilket projektledaren kan schemalägga (Krajewski, et al., 2016).  

Karaktäristiskt utseende av en WBS visualiseras i figur 7 (Projektmallar, 2016):  

 

 
Figur 7 - Mall för WBS (projektmallar, 2016). 
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3.3. Struktureringsverktyg 
 

Avsnittet presenterar tre olika verktyg som kan vara hjälpsamma vid strukturering av en 

process. Dessa kan i sin tur implementeras på olika sätt. 

3.3.1. Kanban-tavla  

 

Kanban är ett Lean-teknik som används för flödeskontroll. I många fall har implementering av 

Kanban givit företag högre produktivitet. Idag används Kanban i många typer av processer. 

Fördelar har visat att Kanban hjälper till att utveckla och visualisera scheman och processer och 

förbättrar ledarskapet inom supply kedjan. (Papalexi, et al., 2015).  

 

Att upprätta en Kanban sker i 4 steg, som är beskrivna nedan (Kanbanblog, 2016). Efter att 

verktyget har börjat nyttjats och användas så bör efterföljande justeringar ske kontinuerligt. 

(Kanbanblog, 2016).  

1. Kartlägg flödet – utvecklingsprocessen: 

o Vart kommer idéerna ifrån?  

o Vilka steg ska projektet ta sig igenom till att produkten är hos kunden? 

2. Definiera start och slut:  

o Skall påvisa det spann som Kanban vill täcka. 

3. Överenskommelse: 

o Sätta gränser för pågående arbete. 

o Sätta riktlinjer för att prioritera och välja funktioner. 

o Hur skall arbete väljas och vad kommer först. 

4. Rita upp Kanban: 

o Använd en Whiteboard.  

Figur 8 visar på ett typiskt utseende för en Kanban-tavla (kanbanblog, 2016). 

 

 

3.3.2. Six Sigma  

 

Six Sigma är ett systematiskt tillvägagångssätt för att förbättra processer och minska kostnader 

genom att minska orsaker som ger upphov till defekter och variationer. Denna metodik för 

förbättringsprojekt kan appliceras inom de flesta områden; förbättringar inom en process, olika 

typer av designförbättringar, administrativa funktioner samt inom produkt och 

teknikutveckling. Det systematiska tillvägagångssätt som Six Sigma erbjuder leder till en 

enkelhet och formalitet vid användning av metoden. (Magnusson, et al., 2003) Metoden kan 

Pending           Analysis             Development         Test        Deploy  

Doing          Done                 Doing          Done 

6                                  3                                         5                                 3                        5 

Figur 8 –  Exempel av KANBAN-tavla (Kanbanblog, 2016). 



 

14 

 

enligt Magnusson et.al (2003) delas upp i 5 faser som kallas DMAIC: 

Define: Resultatvariabeln Y som ska förbättras identifieras. Det viktigaste i processen är att 

välja och definiera projektet/ processen som ska förbättras, denna kartläggs sedan. Här sätts 

tydliga mål och avgränsningar och en budget beräknas om så är nödvändigt. Det är även 

väsentligt att sätta tydliga värderingar för det team eller projektgrupp som ska arbeta 

tillsammans under projektet.  

Measure: Identifiera input-faktorer, XS, som kan påverka resultatvariabeln Y. Samla mätdata 

som är relevant för att  skapa sig en stabil utgångspunkt. Denna utgångspunkt blir viktig för att 

sedan kunna se hur läget såg ut innan eventuella förbättringar gjordes. Eventuella 7QC- verktyg 

kan vara hjälpsamma att använda sig av. 

Analyse: Hur och vilka faktorer X, påverkar det önskvärda Y. All data analyseras och de 

faktorer som påverkar resultatet hittas och kan sedan styras åt det önskvärda hållet. 

Grundorsaker till problemet identifieras och samband kan framföras. 

Improve: Optimera X för att förbättra Y. Förbättra projektet/processen och följ sedan upp. 

Control: Verifiera att de planerade förbättringarna i Y vidmakthålls. Styrning och 

uppföljning. 

3.3.3. SWOT-Analys 

 

En SWOT-analys kartlägger en produkt, process eller en organisations och dylikts svagheter, 

styrkor, möjligheter och hot. En SWOT-analys kan appliceras vid flertalet olika tillfällen eller 

problem för att få en överskådlig blick över bland annat en situation eller över ett projekt. 

(Ullman 2010). 

 

En SWOT-analys delas upp i interna och externa faktorer i kolumnen längst till vänster. Den 

översta raden delas upp i goda och skadliga faktorer.  Dessa utgör sedan grunden för SWOT-

analysen. Underrubrikerna som efterföljer är styrkor, svagheter, möjligheter samt hot. Genom 

denna uppdelning blir det tydligt vad som exempelvis är interna styrkor eller externa 

möjligheter, vilket annars skulle varit svåra att skilja på (Redaktionen, u.d.). Figur 9 visar ett 

eget exempel på en SWOT-analys som kartlägger ett mindre företags styrkor, svagheter, 

möjligheter samt hot (Redaktionen, u.d.). 
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 Litet företag. 

 Vinstmarginalen för låg. 

 Förlust av personal. 

 Efterfrågan sjunker. 

 Starka konkurrenter. 
Figur 9 – Exempel på en grundläggande SWOT-analys över ett nystartat lokalt företag. 
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3.4.  Standarder  

3.4.1. Introduktion - Allmänt om standarder 

 

Standardisering av flöden och processer är grunden för att lyckas utföra kontinuerliga 

förbättringar och upprätthålla dem. En framgångsrik metod är att engagera hela organisationen 

i standardiseringsarbetet. Detta för att reducera de negativa faktorer som kan uppkommer. 

Dessa faktorer motarbetas vid eget initiativ/medarbetarinitiativ i standardiseringsprocessen och 

de potentiella negativa åsikterna omvandlas till positiva. Den psykologiska aspekten vid 

implementering av standarder är en avgörande faktor för att lyckas i standardiseringsarbete. 

Därför kan det vara riskabelt att tillåta en konsult formulera standarder. Denne kan även skapa 

standarderna så att de inte är direkt relaterade till processen och kan leda till fel och 

oanvändbarhet. (Wallenstam, 2011). 

3.4.2. Lean Produktion 

 

Lean Produktions 5S syftar till att skapa en mer effektiv arbetsplats genom att sortera, 

strukturera, systematisera, standardisera och skapa vana i det vardagliga arbetet (Jonsson, 

2014). Det femte steget är standardisera och bygger på att de tidigare stegen är utförda. 

Utseendet på dessa standarder kan visualiseras genom bilder, skisser och checklistor vilket gör 

det möjligt att se hur väl standarderna används och ser till att ständiga förbättringar ske. 5S kan 

uppföras genom att diskutera arbetssätten och fastställa överenskommelser detta för att 

bibehålla ordningen kring arbetsuppgifter. Till följd av att fördela ansvaret och tydliggöra 

arbetsfördelningen och hur arbetet skall utföras tas standarder fram för respektive områden. 

Precis som Jonsson (2014)  skriver menar Prevent (2016) att checklistor genererar hjälp för 

upprätthållning av standarden. Där efter beslutas standardiseringsarbetet kartläggning samt hur 

den skall utvecklas. Standarder skall användas vid alla gemensamma dokument som används, 

detta inkluderar dokumenthantering och mappsystem (Prevent, 2016). 

 

Lean Produktion tar även upp åtta slöserier, som måste användas och ses över i implementering 

av ett Lean system. De åtta slöserierna kommer från Toyotas produktionssystem och dess 

prioriteringar enligt JIT, just-in-time filosofi är ett enkelt men kraftfull tillvägagångssätt. De 

åtta slöserierna omfattar överproduktion, onödiga processer, väntetider, transporter, rörelser, 

lager, defekter samt outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Den sistnämnda handlar om slöseri 

med att inte dra nytta av medarbetarnas kunskap och kreativitet vilket kan medföra flertalet 

olika förluster för företaget, så som lösningar till problem som då inte förs upp till ytan 

(Krajewski, et al., 2016).  

 

3.4.3. ISO standards 

 

Är dokument skapade av en organisation från Schweiz, ISO står för International Organization 

for Standards. Organisationen har skapat över 19000 internationella standarder till varierande 

typer av industrier allt från teknik till livsmedelssäkerhet och vård (ISO, 2016). en ISO-

standard är ett dokument som exempelvis påvisar vissa specifikationer, riktlinjer eller 

egenskaper som kan vara bra för att fatta rätt material- eller processbeslut. De internationella 

standarderna tillför säkerhet, produktivitet och god kvalitet och minskar fel och kostnader (ISO, 

2016). Fördelarna är många och bidrar till att bryta ner barriärerna till den internationella 

marknaden samt harmoniserar specifikationer för produkten och servicegraden så att processer 

blir mer effektiv.  
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ISO 9001, kvalitetsledning i produktframtagningsprocessen 

ISO-9001 beskriver bland annat planeringen för konstruktion, utveckling och tillverkning av en 

produkt under produktframtagningen så att detta sker på ett framgångsrikt sätt, denna plan kan 

mynna ut i att bli en kvalitetsplan eller projektplan. Exempelvis skall denna plan innefatta 

kundens önskemål, vilka resurser som behövs, beskrivning av målsättningar för produktivitet, 

konstruktionsinspektion, prototypkontroll, vilka redovisande dokument som skall inkluderas 

bland annat slutprovsprotokoll samt upprätta budget för inventarier och skriva 

arbetsinstruktioner. Planeringen beror av repeterbarheten av projektets utseende i både 

tidssynpunkt och utseende av produkt. Vid återkommande rutiner i framtagningsprocessen kan 

planeringen ske samtidigt som manualer och beskrivningar för rutiner ske parallellt. Planen kan 

slutligen skapas till en formell kvalitetsplan som visualiseras som ett flödesschema eller 

checklista som hänvisar till befintliga mallar och dokument (Persson, 2002).  

 

Vidare uttrycks det i ISO9001 att under utvecklingsskede skall etapper i utvecklingsarbetet 

fastställas, dessa etapper granskas och godkänns och ansvarig för etappen skall stadgas i 

organisationen. Fastställandet av produktknutna krav innebär kundspecificerade krav, krav 

ställda från verksamheten/organisationen och användningsområdet. Genomgången av detta och 

användandet sker när en order angiven eller ändringar är skedda. Dessa genomgångar skall 

beakta produktkrav, krav från kontrakt/ordern och ifall verksamheten kan uppfylla dessa krav. 

Kundkrav skall alltid skrivas ned, trots att kunden inte uttrycker något specifikt. Verksamheten 

måste även se till att alla dokument i projektet är uppdaterade vid förändringar i 

framtagningsprocessen. När en order är lagd av en kund skall en kunnig person granska och se 

om orderns krav går att verkställa mot planen, projektplanen. En bekräftelse skall skickas 

tillbaka till kund med signatur och datum. Ovanstående sker även då kund lämnar offert eller 

anbudsförfrågning. Stämmer inte offerten in med vad verksamheten anser bör detta redas ut 

och dessa krav dokumenteras korrekt (Persson, 2002).  

 

För att säkerställa kvalitativ kundkontakt skall verksamheten fastställa hur kommunikationen 

skall gå till och som genererar information om produkten, förfrågningar, kontrakt/order, 

ändringar samt kundens reaktioner och kundens klagomål – kommunikation i båda 

riktningarna. Kundens order kan till exempel lämnas skriftligt, muntligt, per telefon eller via en 

hemsida. Här kan lätt missuppfattningar förekomma därför är metodvalet viktigt, därför är 

skriftliga överenskommelser det bästa för att ge en permanent dokumentation (Persson, 2002). 

Kommunikation under designprocessen innebär att ge rätt information, vid rätt tidpunkt till rätt 

person. Detta är nyckeln till framgång i ett designprojekt (Ullman, 2010, pp. 137-141). 

 

Konstruktionsstyrning med hjälp av ISO 9001 omfattas av idé till slutligt godkännande av den 

färdiga varan eller tjänsten. Vem som gör vad i denna process behöver planeras i fastlagda 

metoder och tydligt anges vem som skall konstruera. Dessa planer skall även ständigt 

uppdateras och kan ges i uttryck av ett flödesschema (Persson, 2002).  

 

Vidare har ISO9001 utvecklats de senaste åren till ISO9001:2015 som publicerades hösten 

2015. Denna nys 9001 har lagt ett tyngre fokus på ledarskap, styrning av externa produkter och 

tjänster, samt större fokus kring process-perspektiv och ökad flexibilitet på 

dokumentationshantering (Svensk Certifiering, 2015). Antaganden av Hellqvist (2014) skulle 

ISO9001 kvalitetsledas med sju principer kundfokus, ledarskap, allas engagemang, 

processangreppssätt, förbättringar, faktabaserade beslut och hantering av relationer.  
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3.5. Exempelföretaget FlexQube  
 

FlexQube är ett nyutvecklat innovativt företag som etablerades 2010 i Sverige. FlexQube 

utvecklar och erbjuder ett flexibelt system av få standardiserade komponenter som kan 

användas för att bygga industriella materialhanteringslösningar som t.ex. pallvagnar, ställningar 

och fixturer. (Augustsson, 2016).  

 

Augustsson (2016) menar att FlexQube är delvis beryktad för att ha byggt om den traditionella 

projektmodellen som går till stor del ut på att lägga ned mycket tid på idégenereringsfasen och 

mindre tid på efterkommande faser. Detta innebär också att en stor del av den totala 

projekttiden går ut på att bolla förslag fram och tillbaka med kunden istället för att så snabbt 

som möjligt få ut produkten på marknaden. Augustsson (2016) menar att ett misstag som 

produktutvecklingsföretag gör är att de lägger ned för mycket tid på idégenereringen och 

produktutvecklingen samtidigt som de inte har en effektiv och resultatinriktad kontakt med 

kunden. En lösning till detta är enligt Augustsson (2016) att istället för att ha mejl eller 

telefonkontakt med kunden använda sig av nya kommunikativa lösningar så som Skype eller 

Wiber. Genom videokontakt kan kunden framföra sina förslag och önskemål både visuellt och 

muntligt genom en intensivperiod av endast någon/några timmar. Leverantören har dessutom 

en god chans till att direkt påpeka eller förändra förslaget. Istället för mejlkontakt som pågår 

under flera dagar så kan de istället bli klara på endast några timmar.  

 

FlexQube använder sig även av ”boxar” som de förflyttar sig av genom projektets gång. Detta 

kan liknas med ett stage-gate system där de inte får gå vidare förrän den pågående fasen är helt 

avslutad. FlexQube anser att genom att dela upp projektmodellen i mindre steg så kan de få en 

tydligare överblick över projektens delprocesser för att i sin tur kunna arbeta mer effektivt 

(Augustsson, 2016). Nedan följer två figurer, den översta figuren visar den traditionella 

projektmodellen och den nedersta FlexQubes ombyggda projektvariant (Augustsson, 2016). 

 
Figur 10 –  Traditionell projektmodell. 

 
 
Figur 11 –  "The FlexQube Way" 
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4. FÖRETAGSPRESENTATION  

 
4.1. Koncernen 

 

Moderbolaget Wallent AB äger August Lundh, Mälarplast och skalet av PolymerDon. 

PolymerDon var ett företag som skapade kundspecifika plastdetaljer producerade i 

formverktyg. Företagets formverktyg skapade de helt själva från grunden med sina 

specialiserade verktygsmakare. Sedan september i år är PolymerDon enbart ett aktiebolag utan 

någon verksamhet, då all verksamhet förflyttats till Mälarplast. Företaget August Lundh har sin 

produktion i Mälarplast lokaler sedan 2001 (Mälarplast, 2016). August Lundh har funnits på 

marknaden i 95 år och är idag en leverantör av köksprodukter som huvudsakligen i tilverkar 

sina produkter i plast (August Lundh, 2016). 

 

Vidare i koncernen utöver Wallent AB, PolymerDon och Mälarplast ingår Hejargatan 

Fastigheter, BoP Invest och det delägda bolaget Truck Gears Sweden (Mälarplast, 2016).  

 

4.2.  Fallföretaget Mälarplast 
 

Mälarplast är ett familjeägt företag beläget i Eskilstuna med cirka 25 anställda, där inräknat 

August Lundh och moderbolaget Wallent. Företaget har nyligen genomgått stora förändringar 

då de köpt upp det tidigare systerföretaget PolymerDon. Nödvändiga åtgärder så som 

ombyggnationer av lokaler samt omplacering av personal har ägt rum i samband med denna 

omställning. Idag har hopslagningen bidragit till att företaget har en maskinpark på 25 stycken 

formsprutningsmaskiner. (Wall, 2016) 

 

Mälarplast personalstruktur består idag av VD, en projektledare, en produktionschef, en 

formsprutningstekniker samt tre verktygsmakare. Projektledaren, produktionschefen och 

formsprutningsteknikern är samtliga nyanställda med ett spann från sommaren 2015 och 

framåt. Verktygsmakarna har tidigare arbetat på det tidigare systerföretaget PolymerDon tills 

de blev förflyttade till Mälarplast i höst. Dessa arbetade då med att ta fram verktyg från 

grunden. Utöver de ovannämnda arbetar även en ekonomichef, en logistikansvarig och flertalet 

produktionsarbetare och lagerpersonal på företaget. (Wall, 2016) 

 

Punkter som lyfts fram av Mälarplast varför en kund skulle välja företaget är bland annat 

kvalitet. Då Mälarplast utför kvalificerade kontrollmätningar av sina plastverktyg och 

plastdetaljer. Företaget är även certifierat enligt ISO9001:2008 – ledningssystem för kvalitet 

och 14001:2004 – miljöledningssystem i produktionen. Andra punkter som kunder förespråkar 

och är avgörande för valet at Mälarplast är företagets service och flexibilitet. Service innebär 

att Mälarplast hjälper kunden från idégenerering, konstruktion, verktygsframtagning till färdig 

produkt. Flexibiliteten innebär att företaget har möjligheten att anpassa produkten efter 

specifika kundönskemål och kan, om det krisar, omedlebart producera en gammal kunds 

plastdetalj. Några stora kunder Mälarplast har är SAS, ABB och Volvo. Därefter får företaget 

ibland orderförfrågningar av ensamföretagare och innovatörer. Genom företagets blandade 

kundgrupp producerar Mälarplast en stor variant av produkter, allt från små produkter till 

dental- och medicinteknik till större plastprodukter till flyg och tågindustrin. De flesta 

produkterna produceras i fromsprutningsmaskiner där verktyget för formsprutningen blir 

kundunikt. Men mälarplast poducerar även vissa produkter som måste klara extrema 

väderförhållanden i materialet härdplast, denna produktionsprocess är mer tidskrävande för 

företaget. (Mälarplast, 2016) 
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Idag räknar Mälarplast att de har cirka 500 formverktyg för återkommande 

produktproduktioner. Antalet efterfrågade nya projekt Mälarplast offererar till kund beräknas 

till omkring 100 stycken per år. Av dessa 100 vinner de cirka 20 stycken offerter vilket ger 

alltså företaget 20 stycken nya projekt per år. Ett nytt projekt för Mälarplast innebär att en 

plastdetalj skall tillsammans med kunden idégenereras fram och/eller utvecklas. Ett nytt 

formsprutningsverktyg ska beställas och produceras hos någon verktygsleverantör. Dessa 

verktygsleverantörer kommer huvudsakligen från Kina men ibland händer det även att 

fromsprutningsverktyg beställs från Sverige. Genom köpet av Polymerdon som besitter 

kunskap om verktygstillverkning och förde med sig 3 verktygsmakare till Mälarplast öppnar 

även detta dörren till att Mälarplast i framtiden kommer producera egna 

formsprutningsverktyg. Huvudansvarig i processen för nya projekt är projektledaren. 

Projektledaren sköter kontakten med kunden, verktygsleverantören och den interna 

kommunikationen och är ansvarig för projektet tills det frisläpps till produktionen. Där efter tar 

produktionschefen vid. (Wall, 2016)  
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5. EMPIRI 
 

I detta avsnitt presenteras samtliga primära data som inhämtats från fallföretaget Mälarplast 

genom observationer, kartläggningar samt intervjuer. Ytterligare en intervju med en 

medarbetare på Husqvarna AB inköpsavdelning presenteras. 

 

Empirisk datainsamling: Arbetet kommer endast att lägga fokus på Mälarplast projektprocess 

vid hanteringen av nyinkomna projekt och hur de anställda arbetar, fortskrider och fattar beslut 

inom projektprocessens gränser. Avgränsningen är från att Mälarplast mottagit en 

orderförfrågan från kund till att produktionen startar. 

 

5.1.  Fas 1 – Definiera 
 

Avsnittet definierar den process som är till avsikt att förbättras hos fallföretaget Mälarplast.  

Definitionsfasen baseras på det informationsutbyte som ägde rum mellan författarna och VD 

för Mälarplast vid studiens start. Informationen erhölls via mejl samt genom två möten. 

5.1.1. Översikt: Mälarplast befintliga projektprocess 

 

Mälarplast ledningsgrupp består idag av VD, produktionschef samt projektledare. Just nu ser 

ledningen att företagets projektprocess, som utspelar sig vid hanteringen av nya projekt, bör 

förbättras och om möjligt standardiseras. Denna process har aldrig tidigare haft någon 

neddokumenterad struktur utan har hanterats av den tidigare sälj & projektchefen som nyligen 

lämnat Mälarplast.  

 

Projektprocessen för nya projekt innefattar stegen från då en kund lägger en orderförfrågan tills 

dess att verktyget slutligen är inkört och klar för produktion. I processen inkluderas ofta en 

idégenererings och produktframtagningsprocess, men projektprocessen inkluderar alltid en 

beställning av ett formverktyg från en verktygsleverantör. Formverktyget är det verktyg som i 

sin tur ska monteras i en befintlig maskin hos Mälarplast för att senare producera den produkt 

som kunden efterfrågar. Mälarplast verktygsleverantörer är huvudsakligen två leverantörer från 

Kina. Leverantörer har valts efter att personer ur ledingen från Mälarplast besökt de kinesiska 

leverantörerna och kontrollerat att dem känns seriösa och uppfyller Mälarplasts önskningar. 

Under årens lopp har Mälarplast besökt många leverantörer i Kina och även använt sig av ett 

fåtal men som allt efter sållats bort på grund av missnöje och dåliga verktyg. Vidare har 

Mälarplast även tre svenska verktygsleverantörer. I och med den nya ihopslagningen med 

PolymerDon så kan Mälarplast även producera några verktyg själva per år.  

 

Idag tar företagets VD ansvar för vissa projekt för att avlasta den nya sälj & projektledaren. 

Projektledarens arbete handlar om all kontakt med kunden och verktygsleverantörerna. 

Projektledaren är ansvarig för att ta fram kundens produkt, skapa offerter, ta emot ordrar och 

övrigt längs denna process fram till att verktyget har ankommit, är godkänt och produktionen är 

igång.  

 

Projektprocessen övergår slutligen till produktion. I fasen mellan sker en överlämningsprocess 

och inkörning av projektets formsprutningsverktyg. Ledningen påvisar att här finns en viss 

förvirring kring vad som skall ske och vad som skall lämnas över, och egentligen vem som är 

ansvarig för processen.  
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5.2.  Fas 2 – Insamling av mätdata  

 
I detta avsnitt presenteras all data som insamlats under observations-besöken hos Mälarplast. 

Denna information är relevant för att kunna skapa en stabil utgångspunkt som vidare ska 

analyseras och förbättras i nästkommande faser. Denna fas blir väsentlig för att få en bild över 

nuläget hos Mälarplast innan eventuella förbättringar kan genomföras. 

 

5.2.1. Observation – Kartläggning av befintlig process 

 

Nedan beskrivs hela den arbetsgång som gäller när Mälarplast erhåller nya projekt, från 

orderförfrågan till produktionsstart. Arbetsgången har delats upp i tre olika faser som baserats 

på de observationer som gjorts. Inom varje fas beskrivs olika steg för att enklare förstå hur 

processen ser ut och vilka delmoment som dessa innefattar. 

 

Första projektfasen - Produktutvecklingsfasen; Hanteringen av projektet från orderförfrågan 

från kund till att Mälarplast mottager en order från kund. 

Ansvarig för denna fas på företaget: Projektledaren. Projektledaren är även den som utför alla 

dessa steg.  Figur 12 visualiserar den första projektfasen nedan( Wall, 2016) 

 

 
Figur 12 – Fas 1. Mälarplast befintliga projektprocess (Wall, 2016) 

1. Orderförfrågan  

Det första steget hamnar under området produktutveckling som ansvaras helt och hållet av 

projektledaren. Kunden skickar en orderförfrågan (RFQ- Request for quote) till Mälarplast. 

Denna förfrågan kan skilja sig åt för olika typer av kunder och innebär även olika scenarios och 

steg som projektledaren måste följa. (Förfrågan och kundhantering sker vanligtvis via mejl.) 

Vid återkommande projekt, dvs inte nya projekt, så hoppar projektledaren direkt ned till steg 4, 

vilket inte är ett scenario som studien kommer att fokusera på. 

 

Scenario 1: Kunden har idéer/grova skisser som de skickar en orderförfrågan på till Mälarplast. 

Mälarplast kommer med designförslag till kund. De idégenererar också till viss del tillsammans 

med kunden via mejl och telefon. Om kunden endast är i detta tidiga stadie så måste de gå 

igenom flertalet steg, som visualisera ovan, innan de vill och kan lägga en verktygsorder till 

Mälarplast. En verktygsorder är alltså en bekräftelse på att de vill börja producera och att ett 

verktyg ska beställas från Mälarplast verktygsleverantörer. Efter att ett designförslag 
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presenterats för kunden så väljer dem förhoppningsvis att gå vidare med Mälarplast, då 

förflyttas kunden till nästa steg:  

 

2. Konstruktion. 

Som nämnt ovan så fortsätter kunden till kontruktionssteget om designförslag tagits fram. Då 

kunden inte har en färdig CAD-modell så 3D modellerar Mälarplast denna åt kunden. Detta blir 

en order på konstruktionen som Mälarplast sedan fakturerar kunden på. 

 

Scenario 2: Kunden har redan CAD-modeller och ritningar på sin produkt och skickar istället 

en direkt orderförfrågan för konstruktion/ CAD till Mälarplast, utan att gå igenom ovanstående 

steg. I samråd med kund görs eventuella justeringar på produkten.  

 

3. Offertunderlag  

En orderförfrågan - RFQ (Request For Quote) skickas från kund till Mälarplast. En RFQ är en 

förfrågan som kan skickas från kunden till flera olika företag för att ta reda på om dessa kan 

tillverka produkten och till vilket pris. En RFQ innehåller exempelvis ritningar, årsvolymer, 

kaviteter, materialval etc. Eventuella justeringar görs om nödvändigt på produkten och kunden 

får sedan godkänna ändringarna. 

 

4. Offert 

En orderförfrågan skickas från Mälarplast till verktygsleverantörerna. Mälarplast erhåller 

därefter en offert från verktygsleverantörerna.  

 

Innan den skarpa offerten skickas till kunden så skapas en produktkalkyl. Denna innehåller 

bland andra legoförfrågan, materialförfrågan samt den verktygsförfrågan som beskrivits i 

stycket innan. Denna gör så att företaget får en överblick av ex. vilka/vilken maskin som ska 

användas vid tillverkning av produkten och hur mycket det kommer kosta för kunden. En 

annan kollega måste alltid stämma av kalkylen innan den skickas iväg till kunden så att inga 

beräkningar eller antaganden är fel. Innan offerten kan skickas iväg till kund upprättas även en 

kravspecifikation över alla detaljer. Offerten skickas därefter till kunden. 

 

Mälarplast tar emot en order från kund vilket är ett godkännande för att produkten ska börja att 

produceras.  
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Andra Projektfasen; Verktyg beställs och ankommer till Mälarplast. 

Ansvarig för denna fas på företaget: Projektledaren.  Figur 13 visar denna fas (Wall,2016). 

   
Figur 13 – Fas 2. Mälarplast befintliga projektprocess (Wall, 2016) 

 

5. Order Leverantör (Verktyg) 

Projektledaren lägger in all nödvändig data i affärssystemet MONITOR. Se avsnitt 5.2.3. för 

projektledarens projektsteg. Därefter ska ett verktyg skapas för att produkten ska kunna 

tillverkas i produktion. En order skickas till Mälarplast verktygsleverantörer, som i nuläget sker 

mest till verktygsleverantörerna i Kina. Mälarplast erhåller en orderbekräftelse. 

Verktygsleverantörerna 3D-modellerar och skapar verktyget. Eventuella justeringar görs om 

nödvändigt (FDM) i samråd med Mälarplast. Projektledaren stämmer av med kollega när 

verktyget eller justeringarna kontrolleras. Då verktyget anses okej så utför 

verktygsleverantörerna en inkörning av verktyget och skickar utfallsproven och 

uppmätningskontrollerna till Mälarplast för godkännande. Mälarplast erhåller även en faktura 

från verktygsleverantörerna. En faktura skickas också till kunden. Om dessa inte är godkända 

så ber Mälarplast om förändringar eller justeringar och verktygsleverantörerna justerar efter 

förfrågan. Då Mälarplast anser att utfallsproven är godkända så skickas dessa till kunden för 

ytterligare ett godkännande. Då utfallsproven är godkända så kan verktyget börja levereras till 

Mälarplast. Verktygsleverantörerna skickar en faktura till Mälarplast och Mälarplast skickar i 

sin tur en faktura till kunden. 

 

Under verktygstillverkningen så skickar verktygsleverantörerna parallellt med 

verktygstillverkningen veckovisa rapporter till Mälarplast. 

 

6. Leverans från Kina 

Efter ett godkänt utfallsprov & uppmätningsdata så levereras verktyget från Kina, oftast med 

båt men ibland även via flyg vid tidsbegränsningar.  

Ett överlämningsmöte äger rum mellan produktionschef, VD och projektledaren. Detta möte är 

något som nyligen infördes, under tiden som denna studie genomfördes. 
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Tredje projektfasen; Inkörning 

Ansvarig för denna fas på företaget: Projektledaren. Projektledaren hålls ansvarig för fasen, 

men den behöver nödvändigtvis inte utföras av projektledaren. Flera medarbetare blir här allt 

mer inblandade i projektet.  Figur 14 visualiserar den tredje projektfasen nedan (Wall, 2016). 

   
Figur 14 – Fas 3. Mälarplast befintliga projektprocess (Wall, 2016) 

Samtliga nedanstående steg representerar de vänstra gula rutorna ovan och även pilen mellan 

”inkörning nollserie” och ”uppföljning”. Uppföljningen är inget som denna studie kommer att 

lägga stort fokus på. 

7. Förberedande arbete / avsyning 

Verktyget finns på plats hos Mälarplast och förberedande arbete av verktygsmakarna görs 

innan den tas i bruk, så som exempelvis tvätt.  

 

8. Inkörning (Sverige) 

Verktyget testas och körs in. Detta görs idag av produktionschefen och verktygsmakarna. 

Ibland måste verktyget justeras av verktygsmakarna då det uppstår eventuella problem. Det 

händer att leverantörerna gjort misstag eller slarvat; billigare och sämre material eller fel i 

omfång. Här måste tillslut en likare vara godkänd. En likare är den ”optimala produkten”, alltså 

den produkt som de andra produkterna senare ska se ut som.  

 

9. Frisläppning av order 

Om inga hinder eller problem uppstår så frisläpps ordern. Därefter så läggs produktionen in i 

maskinerna/maskinen. Tiden av hur lång tid produktionen kommer att ta beräknas och arbetet 

stoppas sedan in under den maskin som kan tänkas passa och är ledig. Då läggs arbetet i kö 

under denna maskin.  

 

Parallellt kan projektledaren börja med projektavslut, så som utvärdering. 

 

10. Produktion av produkt startar 
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5.2.2. Flödesschema – Befintlig projektprocess  

 

Nedan följer fyra flödesscheman som visar på den befintliga projektprocess som äger rum hos 

Mälarplast. De är baserade på föregående avsnitt 5.2.1 – Observation. Dessa har upprättats för 

att visualisera projektprocessen och för att enklare kunna avläsa varje steg. De första tre 

flödesscheman har en extern vy som kartlägger flöden och utbyte mellan kunden, Mälarplast 

och verktygsleverantörerna. Den tredje och sista fasen har en intern vy som tydliggör 

projektflödet internt hos Mälarplast. 

 

Figur 15 visar flödesschemat för projektfas 1 – Översiktlig bild: 

 

 
Figur 15 – Fas 1. Översiktlig bild 

Ovanstående flödesschema visualiserar en övergripande bild över de olika scenarios som kan 

uppstå då kunden lägger en orderförfrågan till Mälarplast. Antingen vill kunden att Mälarplast 

skissar idéer mer eller mindre från grunden, att de 3D-modellerar och konstruerar produkten, 

eller att de tar fram en prototyp och beställer verktyg. De tre första faserna är även iterativa 

processer vilket innebär att projektet kan behöva backa tillbaka och börja om ifall kunden 

upptäcker att något blir fel eller bör vara på annat vis.  
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Nedanstående flödesschema visualiserar hela fas 1 på en mer detaljerad nivå. Det är viktigt att 

påpeka att orderförfrågan ser olika ut för varje scenario/steg. En riktig orderförfrågan sker först 

då kunden vill börja producera hos Mälarplast och ett verktyg kan beställas. Projektledaren 

ansvarar för hela denna fas. 

 

Figur 16 visar flödesschema 2 över projektfas 1 – Detaljerad bild: 

 
Figur 16 – Fas 1. Detaljerad bild 
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Nedanstående flödesschema representerar hela fas 2, från order mottagen från kund till 

ankomst av verktyg. Här interagerar Mälarplast både med kund och leverantör. Sambanden 

visualiseras här tydligare hur dessa tre parter hänger ihop och hur de samverkar. Projekledaren 

är ansvarig för hela fasen. 

 

Figur 17 visar flödesschema 3 över andra projektfasen:

 

Figur 17 - Fas 2. 

 

 
  



 

28 

 

Figur 18 - Flödesschema 4: Projektfas 3 (intern vy). 

 

 

Figur 18 – Fas 3. 

Det sista flödesschemat visualiserar fas 3, från att verktyget ankommit till Mälarplast till att 

produktionen kan starta. Projektledaren är ansvarig för fasen, men det behöver nödvändigtvis 

inte vara projektledaren som utför uppgifterna.  
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5.2.3. Projektledarens projektsteg 

 

Som framgång i beskrivningen av den befintliga projektprocessen, under rubrik 5.2.1. 

dokumenterar projektledaren en lista på projektrutinerna under tiden då projekten fortlöper. 

Nedan följer de steg som projektledaren antecknat ned och följer vid arbete med nya projekt. 

Stegen startar då en order tagits emot från kund.  

 

1. Order från kund finns på verktyg och körning 

2. Registrera leverantör i MONITOR 

3. Registrera kund i MONITOR 

4. Registrera Verktyg i MONITOR 

5. Registrera Artikel i MONITOR 

6. Registrera beredning i MONITOR 

7. Registrera inköp av verktyg från (Kina) i MONITOR 

I mejlet ska följande finnas med: 

- material/data för produkten/produkterna 

- material och färgval 

- ytstrukturer 

- Uppdaterade 3D filer 

- Extra information om loggor eller liknande 

- Order från MONITOR 

- Accepterad RFQ från Kina. 

- PO Verktyg – nosring, krymp ingöts etc. 

8. Registrera order mot kund på verktyget i MONITOR 

9. Registrera Provkörningsorder (provkörnings/inkörningsorder av verktyg, ca 20 bitar.) 

10. Godkänd verktygslayout 

11. Utfallsprov 

12. Godkänt utfall 

13. Överlämningsmöte till produktion 

14. Frakt hem 

15. Avsyning av verktyg av verktygsmakare 

16. Inkörning Sverige 

- Sparande av dokument till artikelmapp. (3D bilder mm.) 

- Robot inprogrammerad? 

- Spara inkörningsparametrar 

- Krävs åtgärd? 

- Material i Sverige? 

- Skapa bilder av kaviteter om det ej finns 

17. Efterkalkyl 
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5.2.4. Intervjuer: Mälarplast 

 

Nedan följer en sammanfattning av samtliga intervjuer som ägde rum med 5 anställda hos 

Mälarplast – som är sammanställda under varje fråga. De intervjuade var; VD, projektledare, 

produktionschef, verktygsmakare samt ekonomichef. Varje enskild intervju återfinns under 

avsnittet Bilagor. 

 
1. Vem har huvudansvaret för överlämningen/övergången mellan projekt och produktion? 

Svaret på denna fråga ger liknande resultat i varje intervju och det står klart för de flesta att det 

är projektansvarig som har huvudansvaret för överlämningen från produktutvecklingsstadiet till 

produktion. 2 av 5 har aningen sämre koll på vad som egentligen gäller, men dessa har ändå en 

rätt bra uppfattning om att det borde vara så. En av dessa är nyligen anställd och den andra är 

inte inblandad i projektprocessen överhuvudtaget. 

 

VD fyller i frågan med ytterligare information om att projektansvarig i bästa fall pratar med 

produktionschefen angående vad som ska göras i överlämningsprocessen, vilket oftast sker 

muntligt eller genom överlämning av provdetaljer. Efter detta är det sedan vanligt att 

projektansvarig släpper projektet helt när överlämningen har skett. Detta gör att 

produktionschefen ofta saknar mycket information när verktyget ska köras in. 

Produktionschefen blir då tvungen till att leta upp den informationen på egen hand efteråt. 

 

En av verktygsmakarna tillägger att i nuläget har VDn tagit över en del av det ansvaret. Det 

beror på att tidigare försäljningsansvarig nyligen slutat.  

 

2. Vad ansvarar verktygsmakarna för? 

Samtliga intervjuer gav liknande svar. De flesta verktygsmakare som idag finns hos Mälarplast 

är relativt nya, då de tidigare tillhörde Polymerdon. Då Mälarplast har köpt upp Polymerdon så 

har verktygsmakarna flyttats över hit. Verktygsmakarna håller egentligen på med ren 

verktygsproduktion från grunden, vilket ännu inte har blivit av hos Mälarplast då de i nuläget 

beställer verktygen från externa leverantörer, främst från Kina. Om vektygsmakarna gör 

verktygen från grunden så blir uppgifterna ganska omfattande. Verktygsmakarna beställer i 

sådana fall hem material, formställer, borrar, osv. dvs de gör hela verktyget. Idag ansvarar de 

mer för reperation, service och underhåll av de verktyg som finns. Med andra ord tar de hand 

om Mälarplast befintliga verktygspark. Inom projekt så är det dem som ser till att verktyget 

fungerar som det ska när det ankommer till företaget och ser till att allt är korrekt när verktyget 

ska sättas in i maskinen samt eventuella justeringar. I samband med detta öppnar de upp 

verktygen, gör rent, kollar nipplar, avfettar, kollar utstötare och iordningsställer dem så att 

verktyget är helt produktionsanpassat. Verktygsmakarna är även med innan verktyget 

ankommit till företaget. De är med och godkänner den layout på verktyget som ska skickas 

med den beställningen till de externa leverantörerna.  

 

3. Vilka är Peters (VD) ansvarsområden? 

VDn egentliga funktion är att godkänna processflödet och fastställa hela processen samt rita 

upp flödet och klargöra vem som är ansvarig för varje steg. 

 

De intervjuade är överens om att VDn har tagit mycket ansvar inom just projektprocessen efter 

att den tidigare säljchefen slutat. Någon har dålig koll på vad exakt det är VDn gör inom 

projekthanteringen. Egentligen ska inte VDn ha några ansvarsområden i denna process. I 
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nuläget fungerar han mycket som en projektledare - träffar kunder, offererar till dem, hjälper 

till med konstruktionsförslag etc. När projektdelen anses mer eller mindre klar så ansvarar han 

idag för inmatning av order och skickar beställningar.  

 

Uppfattningen av VDn ansvarsområden är att han flikar in i väldigt många olika områden idag, 

när det uppstår oklarheter eller problem vänder sig de flesta till denne för hjälp eller råd. VDn 

meddelar avdelningarna om eventuella ändringar.  

 

4. Vilka är Connys (Produktionschef) ansvarsområden? 

Produktionschefens ansvar är att se till att det flyter på i produktion, vilket samtliga intervjuade 

var medvetna om. Produktionschefen har det övergripande ansvaret över vad som körs och när. 

Produktionschefen ska se till att kunden får sin produkt i rätt tid, detta uppnås genom att 

produktionen går enligt planering och allt flyter på. Produktionschefen är för övrigt nyligen 

anställd. 

 

I nya projekt så tar produktionschefen vid när verktyget ankommit till företaget. En kort 

avstämning med projektansvarig sker innan dess. Produktionschefen ser till att det går att 

producera ur det nya verktyget som ankommit. Planering av inkörning av verktyget, 

materialbeställning och dylikt är bland annat det som produktionschefen gör vid det här stadiet. 

VD tycker att produktionschefen bör vara med mer i denna fasen för att se över verktyget och 

detaljer som är väsentligt för att verktyget ska fungera felfritt i produktion. Ett bättre samarbete 

mellan verktygsmakarna, projektansvarig och produktionschefen vid överlämningen skulle 

underlätta informations och dataöverlämningar mycket. Då finns många olika synvinklar och 

problem kan föras fram till ytan snabbare och vid ett tidigare stadie. 

 

5. Vilka är Tobias (Projektansvarig) ansvarsområden? 

Svaret på intervjufrågan visade på att de flesta verkar ha koll på vad projektansvarig har för 

ansvarsområden. Dock är de inte insatta i exakt vilka delar som han gör och vilka som VDn gör 

idag.  

 

Projektansvarig ansvarar för projekten. Han är idag både sälj och projektansvarig, då tidigare 

säljansvarig inte arbetar kvar så har han idag en mycket bred befattning då han till en stor del 

tagit över säljansvaret också. Projektansvarig har idag två befattningar; den ena är att hålla 

kontakt med kunden och offerera till kunden, den andra är att som projektansvarig övervaka 

och ansvara för projekten -att alla delar blir gjorda i rätt tid och fullföljer den. Han bollar idéer 

med kunden, CADar och skissar, beräknar på kostnader, tar kontakt med leverantörerna av 

verktyget samt skickar offerter. Projektledaren kan ses som spindeln i nätet – hålla 

kommunikationen och flödet mellan de olika parterna företaget, kund och leverantörer.  

Projektledaren ansvarar från kundförfrågan fram till överlämning av projektet till produktion. 

Projektet stängs då det gjorts en efterkalkyl, det finns utfallsprover och dokumentationer så att 

produktionen kan köra detta utan problem nästa gång.  

6. Vilka är Karinas (ekonomiansvarig) ansvarsområden? 

Inom projekt så ser ekonomiansvarig till att faktureringen sker och att de följer 

faktureringsplaner. Ekonomiansvarig är som en form av kontrollant som ser till att det blir 

gjort. Vid månadsskiftena – periodbokslutet, ser hon till att det är korrekt med kostnader och 

intäkter. Med hjälp av affärssystemet MONITOR ska hon sedan kunna ta ut ett sammandrag 

över alla kostnader och intäkter och allt ska vara ihopkopplat med varandra. Ex: fakturor från 

kina skall kunna kopplas till ett inköp.  
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7. Vad anser du är det största problemet i det vardagliga arbetet? (För dig själv och andra)  

Olika svar beroende på vad den intervjuade har för befattning och ansvarsområde. De flesta 

intervjuade är överrens om att övergången mellan projektansvarige och produktionschefen 

framför problem inte bara för dessa utan för övriga inblandade.  

 

3 av 5 intervjuade belyser problemet med övergången. De framför även att det blivit 

problematiskt då den tidigare säljchefen slutat vilket medförde ett abrupt avslut. Information 

fattas i dagsläget då produktionschefen och verktygsmakarna ska ta över. Det finns heller inte 

några tydliga roller över vem som ansvarar för vad vid överlämningen.  

 

Verktygsmakaren anser att det är svårt att hålla fokus på ett område eller ett problem. Därav 

blir det svårt att koncentrera arbetet. Det är problematiskt att följa listan på vad som ska 

åtgärdas på Mälarplast verktyg då det ofta kommer in annat som behöver akut service eller 

andra anställda som vill ha hjälp. VD fyller i att ett av de största problemen är att Mälarplast 

inte kan påverka när de får in en beställning - efterfrågan förändras ständigt och ibland kan alla 

beställningar och jobb komma in samtidigt. Detta leder till stora pikar, både i produktion och 

arbete för de anställda. VD framför också ett problem med de mottagna verktygen från de 

externa leverantörerna. Ibland har leverantören ändrat på verktyget, ex. att de har levererat en 

billigare kopia eller att det har uppstått oklarheter emellan parterna så att resultatet har blivit 

felaktigt. 

 

8. Hur tänker du att problemet kan motverkas?  

Projektansvarige belyser ett mer team baserat arbete, på så sätt kan man nyttja varandras 

kunskaper och kommunicera enklare med varandra. Han påpekar även att han förlitar sig 

mycket på listor så att ingenting ska missas. VD anser att standardmallar och checklistor 

kommer underlätta arbetet enormt mycket då de anställda då kommer veta hur de ska arbeta 

och vilka steg de ska följa. Ekonomiansvarig anser att någon eventuell styrning i MONITOR 

kunde underlätta arbetet och göra det enklare för de anställda att se hur allt hänger ihop. 

Produktionschefen vill arbeta med de mallar som finns i MONITOR och använda sig av gates, 

så att arbetsroller, arbetsuppgifter och ansvarsområdena blir tydliga. 

 

Verktygsmakaren påpekar att det skulle underlätta deras arbete om de har huvudkontakten med 

endast en person istället för flera.  Det skulle även underlätta om produktionschefen kunde 

prioritera arbetet mer för verktygsmakarna – vad som är viktigast och vad som ska göras först. 

 

9. Vilket område anser du bör prioriteras först i en förbättringsprocess? (I Vilket område i 

nuläget brukar det uppstå mest förvirring eller problem) 

Verktygsmakaren anser att avstämningen när verktygen från Kina tas hem bör prioriteras mer. 

Det är viktigt att all information och data är helt korrekt så att inga verktyg behöver förändras 

senare när verktyget är på plats hos Mälarplast. 

De andra belyser övergången mellan projekt och produktion som ett prioriteringsmål. Vilket 

också baseras på och påverkas av att det blivit rätt i tidigare stadier. Ju mer detaljerat allt blir – 

desto bättre blir slutresultatet. Ju tydligare de blir desto bättre kommer vägen därefter att bli.  

Vilka saker som ska göras i vilken ordning är viktiga att få bukt med. 
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10. Vilket är det absolut vanligaste problemet som uppstår? 

Det blir tydligt att i produktutvecklingsprocessen är det vanligt att  kunden ändrar formen av 

produkten när verktyget redan är beställt. Det blir omständigt, tidskrävande och ibland 

kostsamt när detta händer och vilket innebär mer jobb för projektansvarig. Ett annat mycket 

vanligt problem är att verktygen sedan inte passar. De räknar på att verktyget ska gå i en 

maskin vilket sedan inte fungerar, då måste en förflyttas till en annan. Detta är tidskrävande för 

verktygsmakarna. Ibland sker det också missar när det gäller all data/information som ska 

läggas in i MONITOR. Det leder till att viss information saknas.  

2 av de intervjuade belyser återigen problemet när verktyget anländer till Mälarplast. 

Information, så som processinställningar och parametrar fattas för att produktionschefen ska 

kunna ta över och starta. Detta innebär förlust av tid då produktionschefen måste leta fram 

denna information själv. Ett annat problem är också att det idag inte finns någon planerad 

inkörningstid/slot tid. Det blir svårt för samtliga inblandade att kunna närvara vid inkörningen 

under en tid. 
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5.2.5. Intervju: Husqvarna  

 

För att få en extern infallsvinkel i studien så upprättades en intervju med Commodity Manager 

på Husqvarna AB i Huskvarna. Valet av intervjuperson baserades på Mälarplast framförande 

av leverantörsmissar och kontinuerliga justeringar av verktyg.  

 

Robert Marcos arbetsuppgifter som Commodity Manager inom avdelningen för plastdetaljer. 

Konkreta arbetsuppgifter kan vara följande: upprätta avtal med leverantörer, upprätthålla avtal 

och erhålla en bra och fungerande kommunikation med leverantören, val av nya leverantörer, 

godkännande av leverantörer, olika leverantörsförhandlingar; pris och avtalsförhandlingar. 

 

Hur väljer Husqvarna sina leverantörer? 

 

Vi utgår från olika steg: 

Vad jag utgår ifrån först är min lista med godkända leverantörer. Min leverantörslista består av 

ett tiotal godkända leverantörer. För att bli godkänd leverantör av Husqvarna är en hel egen 

process som en helt egen avdelning står för: SQA – Supplier Quality Assurance. Denna 

avdelning ansvarar för att åka ut och godkänna leverantörernas produktionsenheter där de 

beaktar flera olika aspekter; hur de arbetar, om de följer ISO-standarder osv. När de blivit 

godkända av SQA så upprätter jag ett avtal med leverantörerna. Där fastställs alla krav och 

villkor. T.ex. hur verktygsbetalningen ska delas upp, försäkringar osv.  

 

Baserat på den listan som jag har över godkända leverantörer så skickar jag en RFQ till de som 

Husqvarna har bäst avtal med och som hamnar långt upp i min lista. Det är även dem som jag 

känner bäst och som vi vet kan leverera till bra kvalitet och bra pris. Sedan får jag tillbaka 

offerter från leverantörerna. Där gör jag sedan en analys i ett excelformat där jag kollar på pris 

för produkten, och pris på verktyget, ledtider, ledtider för prototyper, livslängd för verktyget 

och vilka produktkritik de gett mig. Då jag fått offert från flera olika leverantörer så 

sammanställer jag varje leverantör i en gemensam excelfil och jämför dem med hjälp av de 

redan givna parametrarna. Sedan sammanfattar jag detta och sammankallar ett möte med 

projektgruppen. Dessa har bättre kunskap än vad jag har över produkten och dylikt så 

tillsammans diskuterar vi. Vi kollar då igenom de sakerna som nämnts. Vi gör sedan ett 

gemensamt val av leverantör. När leverantören är vald så ringer jag via telefon till denne och 

meddelar att husqvarna R&D (Research and development) avdelning kommer att kontakta dem 

för detaljerad produktgenomgång. När detta utförts så får jag tillbaka ett Ok från R&D och 

skickar en order till leverantören.  Jag lägger in produkten och all information i affärssystemet. 

Samtidigt så beställer jag prototyper från leverantören.  

 

Genom ett noggrant utval av leverantörer kan vi reducera antalet icke godkända utfallsprov och 

senare uppkomna problem.  

 

Hur godkänns utfallsproverna som erhålls från leverantörerna? 

 

För det första så SKA utfallsprovet komma från verktyget som ska serieproducera samt platsen 

där serieproduktionen sedan ska ske. Det kan vara vanligt att leverantörer fuskar med detta. 

Detta är en av kraven som ställs på leverantörerna när leverantörerna väljs. Sedan beställer man 

ca 20 utfallsprov, varav ca 5 är utfallsprover med mätprotokoll. Dessa 5 skickas till 

mätrummet/avdelningen och där godkänns dem, processen kallas PPAP – production part 

approval process. Resterande utfallsprov går till produktgruppen för att dels kolla på designen – 

att den sitter som den ska och dels för att kunna provköra den för att se att den håller. Därefter 
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meddelas leverantören att utfallet är godkänt för serieproduktion och kan sedan fraktas. 

Samtidigt får materialplanerarna information. Verktyget fraktas sedan enligt leveransplaner.  

 

Hur hanteras nya projekt? 

 

I nya projekt så kallas man till ett möte, då presenterar projektledarna tidsplan för projektet. 

Här ingår när de behöver prototyper, när serieproduktionen ska vara igång osv. De presenterar 

detaljerat vilka ingående delar som tillhör respektive commodity (kategori). Därefter får jag en 

tid på mig att ta fram speaking partners – den part som man bollar idéer med 

(idégenereringsfasen). Det kanske inte är den leverantör som man senare kommer att välja men 

dem är kunniga inom området.    

 

Chansen för dessa speaking partners att få jobbet brukar vara högre än de som bara fick RFQ.  

 

Hur kommunicerar du med leverantörerna? 

 

Jag har regelbundna möten med dem. Vi brukar skriva in detta i avtalen med leverantörerna att 

möten ska ske minst fyra gånger per år. Dock så sker detta mer frekvent än så. Det kan vara allt 

från att jag åker till leverantörerna vid seriestart av nyproduktion eller tittar på nya maskiner 

som de nyligen köpt in. Vi mejlar oftast med leverantören, men om det är något viktigt som ska 

diskuteras så kommunicerar vi via videokonferenser. Vi kallar också in dem på möte i 

Husqvarna.  

 

Med leverantörer i utlandet så hålls kommunikationen mest via mejl och 

video/telefonkonferenser.      

Vi försöker jobba så nära som möjligt med de leverantörer vi tror och litar på. De kan vara allt 

från att be dem kolla på befintliga produkter för att kunna hitta bättre lösningar som vi kanske 

har missat, handlar kanske mest om befintliga produkter. Detta skapar också en 

sammanhörighet med leverantören.  
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6. ANALYS 

 
Detta avsnitt presenterar och identifierar grundorsaker till de olika framkomna problemen och 

vilka samband de har med varandra. All data som framförts i föregående avsnitt analyseras här 

för att i nästkommande avsnitt kunna styras åt det önskvärda hållet för att framföra 

förbättringsförslag. 

 
6.1. Fas 3: Analysera 

6.1.1. Problembild 

 

 
Figur 19 – Problembild Mälarplast 

Ovanstående figur visar en översiktlig bild på de olika problem som gett sig till känna i 

projektprocessen hos Mälarplast samt hur de påverkar varandra. Den är baserad på den 

observation som ägt rum hos Mälarplast samt på de intervjuer som gjorts. 

 

Samtliga problem och hinder bidrar till en ostabil och osmidig projekthantering som i sin tur 

influerar företaget och dess anställda i deras arbete. De olika problemen blir faktorer till 

avsaknad av behövlig information och data som krävs för att arbetet ska flyta på utan uppehåll. 
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Detta påverkar även företagets interaktion med externa parter. Dessa faktorer gör i många fall 

så att de anställda på egen hand måste hitta förlorad data och information som inte förmedlats 

vidare av tidigare part eller att de måste fråga medarbetare om hjälp och råd. Detta medför 

förlust av tid, resurser och kompetens.  

 

Det som kan kartläggas ur diagrammet är att Mälarplast tidigare har haft 

kommunikationsproblem med den tidigare projekt & säljchefen som nyligen slutat. Det var 

först när säljchefen lämnade företaget som det blev tydligt över att säljchefen arbetat 

kontinuerligt på sitt eget sätt, som tidigare inte visat på några problem för att personen i fråga 

hade lång erfarenhet av både sälj och projekthantering. Detta innebar att personen klarade sig 

bra på den erfarenhet han hade och behövde inga mallar eller checklistor för att kunna arbeta 

effektivt. Han hade inte heller något större behov av att kommunicera med andra parter då detta 

var innan Mälarplast köpte upp Polymerdon och företaget var mindre och simplare i sin helhet. 

När den tidigare säljchefen lämnade företaget lämnade han dem tomhänta. Detta för att han satt 

inne på mycket information och erfarenhet som borde ha förmedlats vidare till de nya anställda 

innan han slutade, genom noggrann upplärning eller dylikt. Den nya projektledaren fick helt 

plötsligt en mycket bred befattning och mycket att sätta sig in i som ny på företaget, därav blev 

även VD inblandad i sälj & projektprocessen för att kunna vara en hjälpande hand och för att 

underlätta övergången mellan de anställda.  

 

I koppling med föregående anställdes också en produktionschef. Vilket innebar att det nu var 

två anställda som skulle sätta sig in i ett nytt företag, som nyss expanderat och som förlorat en 

tidigare säljchef som hade mycket bra koll på den interna sälj, projekt och 

produktionshanteringen. Oklarheter uppstod över vem som hade vilka ansvarsområden, främst 

angående den överlämning som nu kommer att ske från projektledaren till produktionschefen. 

Detta visas tydligt då projektledaren kan släppa projektet för tidigt och produktionschefen går 

på för sent. Detta skapar ringar på vattnet i form av ostrukturerade inkörningar av verktyg, 

information och data som fattas vid inkörningen samt missar i verktygsbeställningen. En annan 

miss som kartlagts är också att det ibland sker slarv i affärssystemet MONITOR. När 

nödvändig information ska läggas in, glömmer de anställda ibland att fylla i nödvändig data. 

Vilket också leder till att medarbetaren i nästa led måste leta upp den informationen på nytt. 

Med detta kan det konstateras att det mesta handlar om kommunikationsproblem. Mellan bland 

andra produktionschefen och projektledaren, mellan den tidigare säljchefen och de nya 

anställda.  

 

Något som också tydliggjorts är att de anställda sitter inne på mycket information över hur 

problem kan lösas, men de är dåliga på att kommunicera detta mellan varandra. Detta är något 

som förts fram i intervjuerna, då många medarbetare vet hur problemen ska motverkas.. Det 

handlar om outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Både produktionschefen, projektledaren och 

VD har lösningar på samtliga problem men det verkar som om det existerar problem med att 

kunna framföra och genomföra dessa. 
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6.1.2. SWOT- Analys : Nuläge Mälarplast 

 

För att tydliggöra och kartlägga externa möjligheter och hot såväl som interna styrkor och 

svagheter upprättades en SWOT-analys baserat på föregående problembild samt de 

observationer och intervjuer som gjorts. Se tabell 1: 
 

 

 
Välgörande Skadliga 

In
te

rn
a

 

Styrkor 

Kapabla till egen verktygstillverkning. 

Kompetent personal – olika bakgrunder 

och erfarenheter. 

Nya anställda. 

Ombyggnation av fastigheten. 

Stor anpassning till kunden (flexibilitet 

& anpassning). 

Äger avancerad mätutrustning. 

Specialiserade produkter. 

Flexibel och standardiserad produktion. 

 

Svagheter 

Outnyttjad kreativitet hos medarbetare. 

Missar & slarv i MONITOR. 

Abrupt avslut från tidigare säljchef. 

Oklarheter kring ansvarsområden, främst 

inom överlämningsfasen. 

Avsaknad av information vid 

överlämning. 

Oplanerade inkörningar. 

Projektledaren – bred befattning. 

Nya anställda. 

Ännu ingen egen verktygstillverkning. 

Nyligen expanderats – stor förändring på 

en gång. 

E
x
te

r
n

a
 

Möjligheter 

Närhet till marknaden. 

Nyligen expanderats. 

Kunder efterfrågar kundspecifika 

produkter. 

 

 

 

 

 

Hot 

Leverantörsmissar; verktyg som inte 

passar/ fel utformade. 

Sena ändringar av produkten från kund. 

Ständiga förändringar i efterfrågan – 

pikar och dalar. 

 

 

 

 
Tabell 1 – SWOT-analys 

Interna styrkor: 
- Mälarplast är kapabla till egen verktygstillverkning, vilket innebär att de även har möjligheten 

till en smidigare hantering, bättre koll och kontroll av verktygen än när dessa beställs från 

externa leverantörer. Egen verktygstillverkning skulle bespara företaget flertalet av de problem 

som de idag upplever. En egen tillverkning på plats medför att verktyget med största 

sannolikhet utformas på det sätt som företaget önskar. Eventuella ändringar av verktyget skulle 

också ske betydligt smidigare. 

- Kompetent personal är väsentligt för att företaget ska utvecklas kontinuerligt. Flera av de 

anställda på Mälarplast besitter stora kunskaper om bland annat hur problem ska lösas och har 

även aningar över vad som är orsaken till dem och hur de kan motarbetas. 

- Föregående punkt hänger också till stor del ihop med de nya anställda på företaget. Olika 

bakgrunder och erfarenheter gör att dessa tillför nya synsätt och lösningar på problem. 

- Mälarplast har nyligen byggt om fastigheten. Kontoren och lokalerna har byggts om vilket 

gör lokalerna ljusa och fräscha vilket ökar trivsamheten.  
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- Mälarplast har avancerad mätutrustning som kan användas då kunden vill ha kontroll 

mätningar på sina produkter, detta underlättar för kunden som dem inte behöver leverera sina 

produkter till annat uppmätningsföretag och ger företaget en fördel jämtemot sina konkurrenter.  

- Mälarplast anpassar sig mycket till kunden. Företaget erbjuder flexibilitet samtidigt som de 

erbjuder kundspecifika produkter. Detta beror dels på den flexibla produktion som företaget 

erbjuder.  

 

Interna svagheter: 

Samtliga interna svagheter finns beskrivet under föregående avsnitt: Problembild. 

- Genom brist på kommunikation mellan olika avdelningar i företaget är det mycket av de 

anställdas kompetens och kunskaper som inte förs fram till andra parter. Under de intervjuer 

som gjorts blev det tydligt att de flesta vet hur problemen ska motverkas, samt att de har 

konkreta förslag över hur de ska gå tillväga för att förebygga problemen.   

- Som nämnt i tidigare avsnitt så sker en del missar och slarv i affärssystemet. Nödvändig data 

förmedlas inte vidare på grund av att de ibland glöms bort. Detta gör det svårt för 

nästkommande part att ta över 

- Abrupt avslut från tidigare säljchef. Som nämnt i tidigare avsnitt bidrog detta till flera 

oklarheter. 

- Oklarheter kring ansvarsområden, främst i överlämningsfasen. 

- Avsaknad av information vid överlämning. 

- Oplanerade inkörningar. 

- Projektansvarig – bred befattning. 

- Nya anställda. 

- Ännu ingen egen verktygstillverkning. 
 

Externa möjligheter: 
- En närhet till marknaden medför att kunderna är mer benägna till att välja Mälarplast som sin 

leverantör. Företaget är också väl etablerade på den svenska marknaden. 

- Mälarplast är leverantörer både till stora och små företag, vilket gör att de har en bredd i sin 

kunddatabas och kommer in i flera olika marknader vilket kan stärka deras 

konkurrenskraftighet. 

- Mälarplast har nyligen köpt upp systerföretaget Polymerdon och på så sätt expanderats vilket 

gynnar företagets totala försäljning.  

- Kunder efterfrågar idag allt mer kundspecifika produkter, vilket är något som Mälarplast 

erbjuder. Denna fördel leder till ökad konkurrenskraftighet och större chans för Mälarplast att 

tillfredsställa sina kunder. 

 

Externa hot: 

- Mälarplast upplever idag flertalet missar från sina verktygsleverantörer. När verktyget 

ankommer till företaget upptäcks problem och onödig tid får läggas ned på att lösa dem. 

- Företagets kunder önskar ändringar hos produkten i ett sent skede något som utgör ett hot för 

företagets planering och flöde. 

- Ständiga förändringar i efterfrågan – pikar och dalar. Detta är något som inte direkt kan 

kontrolleras utan företaget får anpassa sig helt efter dessa.  
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7. DISKUSSION  
 

I diskussionsavsnittet sammanfogas samtliga tidigare avsnitt för att kunna generera fram 

lösningar till studiens frågeställningar. För att kunna generera fram värdegrundande 

förbättringsförslag inleds avsnittet med en diskussion kring den teoretiska referensramen och 

dess samband med resultaten i empiri och analysavsnitten. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur problem och oklarheter i en projektprocess kan 

reduceras och vilka projektmodeller och standardiseringar som bör upprättas för att uppnå ett 

maximalt flyt genom projektprocessen, avseende för nya projekt. Målet var att dessa 

projektmodeller och standardiseringar i framtiden ska underlätta projekthanteringen genom att 

tydliggöra ansvarsområden, underlätta kommunikation samt reducera oklarheter. 

 

Efter behandlad dokumentation från fallföretaget Mälarplast uppkom flertalet 

problemområden, se 6.1 – Analys. Mestadels bidrog dessa problem till bristande 

kommunikation. Kartläggningar över företagets befintliga projektprocess upprättades i form av 

bland annat ett flödesschema. Intervjuer utfördes  och relevanta artiklar, litteratur insamlades 

för att på bästa sätt finna lösningar, förbättringar och rekommendationer till fallföretaget. 

Studien har genomförts enligt den systematiska metoden DMAIC; define, measure, analyze, 

improve och control, för att strukturera arbeta fram det förbättrade resultatet. Efter en skapad 

problembild, kartläggning av företagets projektprocess, upprättning av intervjuer och en 

SWOT-analys klargörs att svaret till Mälarplast inte kommer vara en specifik standardmall 

eller konkreta modeller. För att kunna strukturera och standardisera projektprocessen för nya 

projekt hos Mälarplast så krävs det en kartläggning av helheten. Samtliga interaktioner måste 

tas i anspråk och flödet måste analyseras, internt såväl som externt. Genom den insamlade 

teorin har det blivit tydligt att en bättre projekt och processstruktur behövs implementeras med 

riktlinjer, mål, ansvarsområden och kommunikationsmetoder. En väl fungerande 

kommunikation mellan samtliga parter är särskilt viktigt för att Mälarplast projektprocess ska 

kunna struktureras.  

 

Under arbetets gång har förändringar skett som påverkat arbetet, vilket gör att det slutresultat 

och de förbättringsmöjligheter som presenteras i nästkommande fas: Förbättringar, inte blir helt 

tillförlitliga. De förändringar som skett är att den nyanställde formsprutningsteknikern står nu 

som ansvarig för provkörningen av verktygen hos Mälarplast (fas 3). En ”mapp” har även 

implementerats vid överlämningen mellan projekt och produktion, denna mapp innehåller 

nödvändiga dokument för produktionschefen. Verktygsleverantörerna har dessutom nyligen 

börjat skicka all information om verktygen till Mälarplast. Denna information är ett 

processdokument som inkluderar verktygsritningar, en 3D-fil och hur verktyget är provkört.  
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7.1. Teoridiskussion 
 

Detta avsnitt ger en diskussion kring den behandlade teorin i anknytning till empiri och 

analysavsnittet. I den behandlade teorin inkluderas av olika projektmetoder, processer, 

strukturer, hjälpmedel för standardiseringar, verktyg samt exempelföretaget FlexQubes 

arbetssätt. Utfallet av teoridiskussionen ska generera tillförlitliga förbättringsförslag och 

rekommendationer för fallföretaget. 

7.1.1. Nedbrytning 

 

Projektmodeller som behandlats är Flödesschema, Stage-Gate metoden och 

Vattenfallsmetoden. Likheter mellan dem är att en projektprocess visualiseras och tydliggörs. 

Ett flödesschema skall schemalägga en hel organisations arbete och redovisa kopplingar mellan 

avdelningar. Modellerna skiljs åt mellan Stage-Gate metodens och Vattenfallsmetodens 

arbetsflöde och Stage-Gate metodens gate-system. Stage-Gate metoden och 

Vattenfallsmetodens speciella arbetsflöde syftar till att arbetet ej får fortsätta innan allt arbete 

är avklarat. Cooper (2008) menar att tydliga mål med struktur är grunden för Stage-Gate 

metoden, precis som Wenell (2001) uttrycker hur en projektmodell ska vara. Wenell menar 

även att dessa modeller ska vara anpassade mot företagets struktur vilket även Högman och 

Johannesson (2013) instämmer. Högman och Johannesson (2013) menar att stort fokus ska 

läggas på antalet steg och hur dem upprepas. Wenell beskriver positiva aspekter för en 

projektmodell vilket på senare år kommit att likna den nya flexibla Stage-Gate modellen. 

Därför påvisar Cooper (2008) att den stela synen på Stage-Gate krossats och att den inte längre 

är en linjär process. Cooper et al (2007) menar att grunden till vattenfallsmetodens bidragande 

och sammanhängande tankesätt är genom att alla steg är grundligt genomtänkta. Skillnaden 

mellan Stage-Gate metoden och Vattenfallsmetoden är att Stage-Gate kräver gates. Dessa gates 

kan enligt Cooper påvisa delresultat, kriterier för jämförelse eller beslutspunkter för 

fortsätt/lämna/håll kvar/gör om.  

7.1.2. Standardisering, engagemang och checklistor 

 

Ett sätt för att kunna lyckas vara konkurrenskraftig och för att kontinuerligt förbättra företaget 

är genom att standardisera och strukturera processer. Att engagera en hel organisation i 

standardiseringsarbetet minskar risken till en misslyckad implementeringsprocess (Wallenstam, 

2011). Att lyssna på sina medarbetare kan kopplas till Lean-produktions åttonde slöseri 

”outnyttjad kreativitet och kunskap hos medarbetare” som syftar till att lyhört lyssna och 

utnyttja medarbetarnas åsikter och kreativitet, och då även utnyttja medarbetarnas egna 

rutinlistor och erfarenheter i respektive process. (Krajewski, et al., 2016). Detta är en ny del i 

nya ISO9001:2015 som handlar om ”allas engagemang”. Vid de intervjuer som utfördes hos 

Mälarplast identifierades det att medarbetarna vet hur vissa lösningar ska motarbetas, men att 

de har svårt att uttrycka och genomföra dem. Projektledaren tryckte på ett mer teambaserat 

arbete för att kunna utnyttja allas kunskaper och för att uppnå en bättre och fungerande 

kommunikation. Medarbetarna önskade bland andra upprättanden av checklistor som skulle 

kunna underlätta arbetet. För att underlätta arbetet ytterligare så menades det att affärssystemet 

MONITOR borde utnyttjas ytterligare för att uppnå bättre styrning och kontroll. Dessa åtgärder 

är något som krävs speciellt vid överlämningen mellan projekt och produktion. Detta visar 

alltså på att det existerar problem gällande bristande kommunikation och uppdelning kring 

ansvarsområden. Enligt Jonsson (2014) ska en standardiserad process just påvisa och motarbeta 

detta (Krajewski, et al., 2016). Även genom användning av ISO9001 kan detta genomföras 

(Persson, 2002). ISO-standardiseringar av projektprocesser kan leda till att rutiner skapas under 

pågående arbete om projektprocesserna ser likadana ut gång efter gång. Dessa rutiner kan 
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senare skapas till mallar, checklistor och styrdokument (Persson, 2002). Att skapa checklistor 

och jämförelsedokument är något som täcks av Lean-produktions fjärde steg i 5S, bidra till en 

ständig förbättring och reducering av tid. Mälarplast projektledare har börjat skapa checklistor 

allt efter det löpande arbetet, se avsnitt 5.2.3 – Projektledarens projektsteg.  

7.1.3. Informationsförluster – externt och internt  

 

Då Mälarplast uttrycker att deras produkter är kundspecifika är det även viktigt att beakta de 

kundkrav som ställs. Dessa krav bör enligt Persson (2002) dokumenteras och vid varje 

justering från kund ska dokumentationen uppdateras. Detta leder oss in på hur 

kommunikationen sker med kunden. Enligt Persson (2002) är kommunikationsmetoden en 

mycket viktig del och kan vara grunden till missuppfattningar. Vidare menar Persson (2002) att 

en skriftlig dokumentation ger en permanent bekräftelse och alla överrenskommelser blir då 

mycket tydliga. Ullman (2010, pp. 137-141) påpekar att bra kommunikation i en process är en 

stor och betydande framgångsfaktor. Idag sker Mälarplast kommunikation med kunden via i 

huvudsak telefon och mailkorrespondens. Ibland sker även besök. I intervjuerna som ägde rum 

hos Mälarplast uttryckte de intervjuade att det vanligaste förekommande problemet var att 

kunden ville göra justeringar sent i projektprocessen. Det studerade exempelföretaget, 

FlexQube, använder videotjänster för att kommunicera vid produktutvecklingsprocessen, detta 

förkortar hela FlexQubes projektlängd då ide/produktutvecklingsprocessen ses som den mest 

tidskrävande fasen i ett projekt. Genom videokontakten kan även rekommendationer och 

justeringar lämnas direkt och skisser och modeller kan visas upp (Augustsson, 2016). Då 

Mälarplast upplever problemet med att kunden vill göra sena ändringar och justeringar på sin 

produkt kostar detta både för kunden och företaget i form av resurser och tid. Om Mälarplast 

skulle implementera en liknande tjänst mot sina kunder skulle tid och resurser sparas.  

  

Under intervjuerna framkom det att projektledaren ansvarar för att vara ”spindeln i nätet”. 

Detta omfattar att upprätthålla en bra kommunikation mellan medarbetarna hos Mälarplast, 

kunden samt leverantören. Ullman (2010) menar att en väl fungerande internkommunikation 

behövs för att rätt person skall få rätt information vid rätt tidpunkt. Denna kommunikation kan 

förbättras genom att upprätta standarder på flödesnivå (Wallenstam, 2011). En Kanban-tavla är 

ett verktyg som i flera fall bidragit till högre produktivitet genom att företaget får kontroll över 

produktflödet på grund av den enkelhet Kanban erbjuder. Ett visualiserat schema över 

processer leder till en typ av standard. Detta verktyg har även påvisats att förbättra ledarskapet 

inom en organisation. (Papalexi, et al., 2015). 
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7.2. Fas 4: Förbättra 
 

Förbättringarna som presenteras i detta avsnitt är baserade på ovanstående teoridiskussion, 

empiri, analys, den teoretiska referensramen samt studiens frågeställningar. 

Förbättringsförslagen utvecklades efter en noggrant genomgången analys av samtliga data och 

fakta, detta utfördes delvis genom metoden brainstorming. Här redogörs de rekommenderade 

åtgärder och förbättringar som Mälarplast bör se över och om möjligt implementera i deras 

befintliga projektprocess. Förbättringarna omfattar en ny projekt/processmodell i form av ett 

omgjort flödesschema, som inspirerats av stage-gate metoden. I förbättringsförslagen 

presenteras även en Kanban-tavla som i framtiden kan fungera som ett hjälpverktyg för att 

kartlägga pågående projekt. Utöver dessa diskuteras även andra förbättringsaspekter så som 

kommunikationsmetoder, hanteringen av verktygsleverantörer samt väsentligheten av ett team-

baserat arbete och anledningen till standarder. 

 

7.2.1. Allas engagemang och anledning till standarder 

 

Intervjuerna med de anställda på Mälarplast visade på att företaget skulle kunna vinna mycket 

på att implementera ett mer team-baserat arbete under hela projekthanteringen. Då 

medarbetarna får möjlighet till att uttrycka sig under hela projektets flöde kan förbättringar och 

problem uppmärksammas för att senare reduceras. Detta har sin grund i Lean-Produktions 

åttonde slöseri; ”Outnyttjad kreativitet och kunskap hos medarbetare”. Genom en bredare 

involvering av samtliga projektmedarbetare i samtliga stadier kan dessa också känna sig 

uppskattade och bidragande till projektets slutresultat, vilket har en positiv psykologisk effekt. 

För att motverka kommunikationssvårigheter och för att inkludera medarbetare i processen så 

kan det vara önskvärt med fler möten mellan de anställda på Mälarplast, så att de arbetar som 

en helhet i team istället för individuellt. Införande av veckovisa möten, alternativt dagliga 

morgonmöten, som förslagsvis kan läggas i mitten av veckan under en halvtimma på 

morgonen, reducerar funderingar och oklarheter mellan medarbetarna. Dessa veckovisa möten 

bör alltid genomföras varje vecka oavsett hur många projekt som är igång. Ett förslag är att 

från och med då projektledaren tagit emot en order från kund och efter att all data är registrerat 

i affärssystemet, bör projektledaren presentera projektet under dessa möten. Efter att projektet 

presenterats så är projektet återkommande varje vecka fram till att kunden tagit emot 

produkten. Detta bör genomföras så att alla som är inblandade i projektet vet i vilket stadie det 

befinner sig och vad som behöver göras.  

Medarbetarnas engagemang underlättar även standardiseringen av en process. Mälarplast bör 

standardisera sin projektprocess för att kunna öka sin anpassningsbarhet och flexibilitet vid 

förändring samt för att kunna hantera eller eliminera oklarheter och problem. En 

standardisering skulle även ge företaget en kvalitetsplan över projektprocessen. Företaget 

skulle kunna öka sin effektivitet och sin konkurrenskraftighet. Standardiseringar kan även bidra 

till kommunikationsförbättringar, internt som externt,vilket minskar konflikter och skapar 

bättre samförstånd. Mälarplast kan skapa sin standardisering genom att först skapa rutiner som 

sedan konverteras till mallar, checklistor och standarddokument. Dessa dokument ska användas 

repetitivt och ständigt uppdateras som ett levande dokument.  
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7.2.2. Flödesschema  

 

Nedan visualiseras tre flödesscheman där olika förbättringsförslag presenteras, dessa är 

inringade i rött och skiljer sig på så sätt från flödesschemat som presenterades i Empiriavsnittet 

5.2.2. De förbättrade flödesscheman har sin grund i Stage-Gate metoden som finns 

representerat i teoriavsnittet 3.1.2 och medför tydlighet samt enkelhet vid avläsning. Stage-

Gate modellen medför implementering av gates, vilka skiljer sig åt beroende på vilken typ av 

gate det är. Gates påvisar att arbetet inte får löpa vidare förrän allt som inkluderas i den angivna 

gaten är genomfört. Stage-gate modellen medför på så sätt kontrollpunkter och styrenheter som 

kan vara till fördel för Mälarplast projektflöde.  

 

Figuren nedan visualiserar den förbättrade processen i fas 1. Det som är infört i rött är nya 

inslag i flödesschemat. Varje förbättring har sin egen siffra, vilka senare återfinns nedan för 

ytterligare beskrivning. Något som är mycket viktigt att poängtera i denna fas är att 

projektledaren hålls helt ansvarig för hela processen; både det interna och externa. Det är 

projektledaren som ansvarar för att dessa steg blir gjorda. 

 

Förbättrad fas 1: 

 

Figur 20 – Flödesschema: förbättrad fas 1 
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1. Idégenerering/justeringar i samspråk med kund via videokonferenser:  

Enligt exempelföretaget FlexQube så bör mindre tid läggas på idégenereringsprocessen för att 

istället fördela tiden jämnt över samtliga steg. FlexQube har lyckats med detta bland annat 

genom videokommunikation under sin idégenereringsprocess. Intervjuerna med Mälarplast 

visade på att ett mycket vanligt förekommande problem är att kunden vill göra justeringar på 

produkten i ett sent skede. Detta presenterades även som ett externt hot mot företaget i avsnittet 

6.1.2 – SWOT-analys.  

 

FlexQubes metod med videosamtal skulle kunna motverka problemet genom att justeringar 

uppdagas genom att videokonversationer tillåter både visuellt och muntligt utbyte. Denna 

metod skulle kunna minska idégenererings/justeringstiderna markant. Från några dagars 

mail/telefonkorrespondens till några effektiva timmar genom videokontakt. Genom en 

videokonferens kan kunden framföra sina förslag både visuellt och muntligt och Mälarplast kan 

direkt återkoppla till kund.  

 

2. Dokumentation: 

I samband med ovanstående förbättringsmöjlighet så måste även en dokumentation göras av 

projektledaren då kommunikationen sker via en videokonferens. Det diskuterades i 

teoridiskussionen att det är mycket viktigt att dokumentera allt som sägs för att undvika 

framtida konflikter och problem. Denna dokumentation kan vara någon form av checklista eller 

standardmall som projektledaren upprättat för att försäkra sig om att ingen information 

uteslutits. Dokumentationen bör sparas av projektledaren samt mailas till kunden som en 

bekräftelse på videokonferensen och överrenskommelser. Dokumentationen bör inte endast ske 

i denna del av processen, utan dokumenationer bör utföras kontinuerligt genom hela 

projektprocessen. 

 

3. Detaljerad produktgenomgång: 

Vid den tidpunkt då kunden accepterat den slutliga offerten så bör en detaljerad 

produktgenomgång äga rum mellan kunden, projektledaren och formsprutningsteknikern.  

Som framfördes i avsnitt 6.1.2 – SWOT-analys, så är det nödvändigt att utnyttja varje 

medarbetares kompetens, kunskap och kreativitet för att reducera antalet framtida problem och 

oklarheter i projektet. Då Mälarplast nyligen anställt en formsprutningstekniker som även är 

ansvarig för kvalitet, så kan han och projektledaren tillsammans gå igenom produkten med 

kunden under en videokonferens. Ännu bättre vore det om fler medarbetare kunde närvara. 

Detta görs för att säkerställa att parterna förstått varandra. Det är väsentligt för alla inblandade 

att veta vad produkten kommer att användas till och vart den kommer att användas. En 

detaljerad produktgenomgång leder till att verktygsleverantörerna också har en korrekt grund 

att stå på och inkörningen i Sverige kan utföras mer effektivt och justeringar behöver inte göras 

i lika stor utsträckning. 
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Figuren nedan visualiserar den förbättrade processen i fas 2. Till skillnad från det föregående 

flödesschemat som representerade fas 1, så infördes här fyra gates som syftade till att arbetet 

inte får fortskrida utan att all information tillhörande den specifika gaten är inkluderat. Varje 

gate har sin tillhörande checklista eller standardmall. Det är viktigt att poängtera att denna fas 

ansvaras av projektledaren, dock är det fler interna såväl som externa parter inblandade här, 

men projektledaren hålls fortfarande ansvarig. Med detta menas att projektledaren ansvarar för 

att stegen sker, men att det nödvändigtvis inte endast utförs av projektledaren. Mer konkret om 

ansvar och ansvarsområden diskuteras i nästkommande avsnitt för 7.2.3 – Överlämning. 

Vidare i denna fas så sker ett stort utbyte mellan projektledaren och verktygsleverantören. För 

att tydliggöra exakt hur utbytet går mellan dessa så har en WBS utformats för att tydliggöra 

informationsflödet. Denna presenteras under avsnittet för bilagor; Bilaga 8 – WBS. 

 

Förbättrad fas 2: 

 

Figur 21 – Flödesschema: förbättrad fas 2 

4. Gate 1 – Registrering i MONITOR (Checklista): 

Under intervjuerna tydliggjordes problemet med missar i affärssystemet MONITOR. Avsaknad 

av information/data leder till att nästkommande part/parter saknar behövlig information för att 

projektet ska fortskrida utan förhinder. För att säkerställa att inget glöms när projektledaren 

registrerar kund, verktyg, artikeldata mm. i MONITOR så bör en checklista skapas för att 

tydliggöra vad som ska bearbetas och registreras. Implementering av en gate är vid detta stadie 
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väsentligt för att all informationsdata ska kunna förmedlas vidare. Projektledaren får alltså inte 

fortskrida utan att all data är registrerat i MONITOR. Gate i form av en checklista som 

projektledaren ser över innan projektet kan fortsätta utgör en stabilitet i projektprocessen. En 

checklista har skapats baserat på empiriavsnittet 5.2.3 - Projektledarens projektsteg. 

Checklistan finns representerat under avsnittet Bilagor : 3 – Checklista MONITOR. 

 

5. Gate 2 – Verktygsmöte: 

I de intervjuer som utfördes på Mälarplast poängterades väsentligheten av den avstämning som 

sker mellan projektledare och produktionschef innan utfallsproven skickas och verktyget tas 

hem från verktygsleverantörerna. Denna avstämning som idag beskrevs som ”i bästa fall sker 

en avstämning innan verktyget tas hem”. Därför ansågs det självklart att införa ett möte mellan 

projektledare, produktionschef, formsprutningstekniker och verktygsmakare vid den tidpunkt 

då Mälarplast erhållit FDM – justeringsförslag och ritningar över verktyget. Det är här de 

tillsammans kan utnyttja sin kompetens och kreativitet samt diskutera och utvärdera verktygets 

utformning. Som nämnt under avsnittet för 6.1.2 – SWOT- Analys, så är leverantörsmissar ett 

återkommande problem. Verktygsleverantörerna står dock inte ensamt om skulden till 

problemet. Det krävs att Mälarplast noggrant diskuterat produkten med kund, så att de är helt 

säkra på produktens utformning och användning. vilket enligt förbättringsförslag kan ske under 

”3. detaljerad produktgenomgång med kund”. Då produkten är detaljerad och samtliga parter 

vet vad det är för produkt som ska produceras så är det enklare att godkänna en korrekt 

verktygslayout. Verktygsmötet bör utformas och bearbetas enligt en standardmall och en 

checklista. Projektledaren bör upprätta dessa.  

 

6. Gate 3 – Utfallsmöte: 

Ännu ett möte bör äga rum när Mälarplast tagit emot utfallsproven och uppmätnings-

protokollen från deras externa leverantörer i Kina. Mötet bör inkludera projektledare, 

formsprutningstekniker och produktionschef. Som nämnt i ovanstående avsnitt så är det viktigt 

att dessa diskuterar tillsammans med varandra för att undkomma eventuella framtida 

flödesstopp. För att underlätta mötet och för att alla olika detaljer och parametrar ska tas upp 

och hinna diskuteras så bör en standardmall eller checklista utgöra grunden för mötet, som de 

anställda successivt arbetar sig igenom under mötet. Standardmallen/checklistan bör utformas 

tillsammans av projektledare, formsprutningstekniker och produktionschef så att de olika  

infallsvinklarna räknas. 

 

7. Gate 4 – Överlämningsmöte: 

Ytterligare en gate bör införas vid överlämningen mellan projekt och produktion. Som nämnt 

under empiriavsnittet observation så har ett överlämningsmöte startats under den tid som denna 

studie genomförts mellan projektledare, produktionschef, verktygsmakare, 

formsprutningstekniker och VD. Det som bör införas är en gate. All information och data måste 

vara klart för överlämning. Projektledaren får inte lämna över informationen och fortskrida om 

inte all data finns med vid överlämningen så att produktionschefen och 

formsprutningsteknikern sedan inte kan fortsätta på egen hand. Ett sätt att försäkra sig om att 

all information är med är genom att projektledaren nyttjar den checklista som går att finna 

under nästa diskussionsavsnitt 7.2.3 – Överlämning. Vid detta överlämningsmöte så bör även 

formsprutningsteknikern och en verktygsmakare vara närvarande så att de är väl informerade 

över nuläget och över vad som kommer att ske. Vidare information och förbättringar kring 

överlämningen presenteras under avsnitt 7.2.3 – Överlämning. 
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Det sista förbättrade flödesschemat visualiseras nedan. Här har ytterligare två gates införts samt 

tre mellansteg. 

 

Förbättrad fas 3: 

 

Figur 22 - Flödesschema: förbättrad fas 3 

8. Justeringar i samspråk med formsprutningstekniker: 

Då förberedande arbete görs av verktygsmakarna så bör formsprutningsteknikern vara med 

stundvis för att kontrollera processen och snabbt kunna agera om fel upptäcks. 

Verktygsmakarna bör i samverkan med formsprutningsteknikerna komma överens om 

förändringar då formsprutningsteknikern är mer insatt i kundens önskemål. Detta steg kan 

behöva göras om ifall inkörningen av verktyget felar. Det är då också bättre att mer kompetens 

genom fler arbetare är inblandade så att felet kan justeras snabbare. 

 

9. Gate 5 – Inkörningsmöte:  

Vid inkörningsmötet ska verktyget presenteras för projektledaren och produktionschefen. 

Information om vad som justerats på verktyget, vad som blivit fel osv presenteras. Vid detta 

möte redovisas det även hur/när verktyget ska köras in.  

 

10. Inkörning: 

När inkörningen sker så bör samtliga som varit inblandade i projektet närvara. 

Formsprutningsteknikern, projektledaren, produktionschef, verktygsmakare men även VD. Vid 

inkörningen kan ytterligare fel påträffas, vid fel justeras detta i steg 8. och genomgår även steg 

9.  

Om verktyget är korrekt går processen vidare till nästkommande steg  godkänd likare.  

11. Likare skickas till kund:  

I nuläget så godkänner endast kunden de utfallsprov som kommer från inkörningen i Kina. 

Detta anses som aningen riskabelt för Mälarplast. Det optimala vore om kunden godkänner 

båda utfallsproven, både från Kina men även den likare som tas fram från verktyget hos 

Mälarplast. Om detta inte är möjligt så bör Mälarplast prioritera att få ett godkännande från 

kunden av det utfallsprov som tas fram i Sverige istället för det som tas fram i Kina, då 

utfallsprovet/likaren i Sverige blir det slutgiltiga och den faktiska produkt som kunden i sin tur 
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ska få. Detta för att säkerställa att produkten håller god kvalitet samt att kunden blir nöjd.  

 

Då en likare tagits fram hos Mälarplast så bör de skicka den till kunden. Kunden kontrollerar i 

sin tur likaren och meddelar eventuella justeringar till Mälarplast. Detta för att få produkten 

optimal. Då kunden inte godkänner likaren, får inkörningen göras igen eller justeringarna av 

verktyget görs om (steg 8). 

 

12. Gate 6. – Utvärderingsmöte:  

För att stärka samarbetsandan och förbättra verksamheten så bör ett utvärderingsmöte äga rum 

då projektet är i sin slutfas och produktionen har klartecken/ är igång. Detta bör göras innan 

projektledaren avslutar projektet med arkivering och utvärdering. I huvudsak så bör 

produktionschefen, projektledaren och formsprutningsteknikern vara närvarande. Om möjligt 

även verktygsmakare och VD. Detta för att samtliga infallsvinklar och åsikter ska kunna 

framföras och att de tillsammans kan diskutera eventuella misstag, problem samt framtida 

förbättringar. Ett sådant möte kan leda till reducering av framtida misstag.     
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7.2.3. Överlämning   

 

När Mälarplasts projektprocess med övergång till produktion studerades i januari 2016 såg 

processen ut som följer:   

 
Figur 23 – Nuvarande övergång 

Teamarbete krävs  

Något som visat sig tydligt under studiens gång är att ett mer team-baserat arbete krävs för att 

Mälarplast ska kunna exkludera de problem som idag existerar i överlämningsprocessen. 

Projektledaren upplever avsaknad av information och data då projektledaren lämnar projektet. 

Kommunikationssvårigheterna mellan parterna på företaget, speciellt mellan projektledaren 

och produktionschefen blir en gemensam faktor till varför oklarheter uppstår emellan dem. Det 

sätt som dessa arbetar på idag delar företaget i två skilda delar istället för att de arbetar mot ett 

gemensamt mål. En lösning till detta är att implementera produktionschefen tidigare i 

projektstadiet och låta projektledaren släppa projektet senare än förut. Detta uppnås som nämnt 

i tidigare fas genom att införa fler möten mellan medarbetarna och införa en ny metod för 

samarbete. Med ett Team-baserat arbete önskar processen få utseendet av en överlappande 

process där produktionschefen eller formsprutningsteknikern infiltrerar projektprocessen i ett 

tidigare skede en precis vid överlämningen, men även att projektledaren släpper senare - detta 

kan visualiseras enligt symbolen som följer:  

 
Figur 24 - Önskad övergång 

Ansvar vid överlämningen 

Att tilldelas ett ansvar för en specifik uppgift innebär att personen i fråga ser till att uppgiften 

blir utförd, personen kan själv välja att utföra detta eller se till att en annan person utför 

uppgiften. Ett utdelat ansvar för en specifik uppgift är mycket viktigt vid tydliggörandet av en 

process, om inte ansvar utdelas kan risken vara att inget sker. Det som påvisats under studiens 

genomförande är att medarbetarna har problem med att förstå vilka som ansvarar för vilka delar 

kring överlämningen. Detta gäller som redan nämnt särskilt produktionschefen och 

projektledaren. Projektledaren är ansvarig för kundens order tills att verktyget har haft en 

godkänd inkörning i Sverige. Överlämningen och överlämningsmötet som sker med 

produktionsavdelningen innebär inte att projektledaren efter mötet får släppa projektet, utan 

mötet syftar endast till att nödvändig information lämnas över till produktionsavdelningen 

(formsprutningstekniker, verktygsmakare, produktionschef) så att de i sin tur kan utföra 

inkörningen. Kort kan detta sammanfattas i att projektledaren är ansvarig för att det sker, men 

behöver inte vara den som utför arbetet. 

 

Själva överlämningmötet kan innefatta att projektledaren går igenom en checklista, se figur 28, 

och skapar en mapp med all den information som behövs för att producera kundens order.  

När verktyget är på väg till Mälarplast sker ett överlämningsmöte mellan projektledaren, 

produktionschefen, verktygsmakare, VD och formsprutningsteknikern. Här erhåller 

projektchefen den skapade mappen med all relevant information. När verktyget ankommer till 

Mälarplast förbereder verktygsmakarna verktyget – projektledaren ansvarar för processen. 

Därefter sker inkörningen av verktyget på Mälarplast, detta utförs av formsprutningsteknikern 

men projektledaren är ansvarig för att det sker. När kunden godkänt produkten överlämnas 
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ansvaret från projektledaren till produktionschefen vilket påvisar att produktionen kan 

påbörjas. En bild kring ansvar och utförande presenteras i figuren nedan: 

  
Figur 25 – Ansvarsområden : Process 1. 

Om kunden skickar en ”nollorder” innebär detta att produkten skall produceras omedelbart 

under inkörningen och skickas direkt ut till kund. En nollorderproduktion ansvarar 

projektledaren för och kan visualiseras enligt:  

 
Figur 26 – Ansvarsområden: Process 2. 

Produktionschefen är alltid ansvarig för att se till att maskiner och material finns hemma för att 

kunna serieproducera.  

 

Checklistor 

Överlämningen kräver även en slags gate som inte tillåter att arbetet fortsätter om inte alla 

aktiviteter är avslutade. Denna gate bör vara en jämförelse-gate i form av en checklista. Som 

nämnt så bör checklistans alla punkter resultera i en mapp som projektledaren skall lämna över 

vid överlämningsmötet till produktionschefen. Dessa punkter på checklistan är all den 

information produktionschefen behöver för att köra in verktyget och starta produktion.  
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Figur 27 – Checklista Överlämning:  projektledare 

7.2.4. Kanban-Tavla 

För att tydliggöra vilka projekt ett företag arbetar med och påvisa i vilket skede ett visst projekt 

är i används verktyget Kanban. Genom Kanban visualiseras företagets projektflöde. Baserat på 

flödesschemat samt de gates som upprättats så har en Kanban-tavla utvecklats för att tillgodose 

Mälarplast behov. Tavlan tydliggör vilka nya projekt som pågår på Mälarplast och i vilken fas 

dem är i. Tavlan förmedlar en direkt förståelse för den studerande. Den är effektiv för att 

visualisera exempelvis att två nya formsprutningsverktyg inkommer om tre veckor och fem nya 

projekt är pågående i hela tavlan. Alla i företaget, inte bara ledningsgruppen, kommer dra nytta 

av denna Kanban-tavla då alla medarbetare kommer ha förståelse kring vilka projekt som är på 

gång i företaget.    

 

Riktlinjer & veckovisa möten 

Förslagsvis så bör Kanban- tavlan kollas av tre gånger per dag: vid ankomst på morgonen, vid 

lunch samt när arbetsdagen är slut. Tavlan ska även vid dessa tre tillfällen uppdateras vid 

förändringar. För att öka kommunikationen ytterligare bör, som nämnt tidigare, veckovisa 

möten införas. Det kan vara bra att utföra möten vid Kanban-tavlan där respektive ansvarig 

(främst projektledaren) får tala om för sina kollegor vad som sker vid respektive projekt. 
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Utseendet av Kanban-tavlan för Mälarplast projektprocess: 

 
Figur 28 – Kanban-tavla 

Beskrivning av KANBAN-tavlan. 

1) Inväntande kundorder: I detta skede har kunden skicket en orderförfrågan, möjligt har en 

idégenerering skett, en förbättrad konstruktion är ritad, potentiellt pris för verktyg har 

kollats upp och en offert lämnats. 

o Väntande: Ovanstående är utfört och offerten har precis skickats till kunden.  

o Godkänd: Kund har bekräftat att offerten är godtagen och skickar en order till 

Mälarplast.  

2) Verktyg Beställs: En order har lagts till leverantörer i kina. Leverantörerna skickar en 

verktygslayout som Mälarplast ska godkänna. Detta godkännande kräver ett möte där 

projektledare tillsammans med kunniga medarbetare inkluderas. Att se till att 

verktygslayouten är korrekt är en väldigt viktig del i projektarbetet. Om verktyget är 

felande kan detta leda förödande konsekvenser för produkten, kunden och Mälarplast. 

Exempelvis kan val av maskin väljas fel, eller produktens storlek blir för tung för en 

specifik maskin. När layouten är godkänd kan produktionen av verktyget påbörjas i Kina.   

3) Verktygsproduktion: Skriv in det preliminära ankomstdatumet i kolumnen bredvid. När 

verktyget är beställt och alla ritningar och layout är godkända börjar verktygsleverantören 

skicka veckovisa rapporter. 

4) Godkänt utfallsprov: Leverantörerna skickar ett utfallsprov, detta kräver ett möte med alla 

inblandade - utfallsmöte.  

o Justering: Utfallsprovet skickas fram och tillbaka tills Mälarplast och kund är nöjda 

och godkänner verktyget.  

o Godkännande: När utfallsproven är godkända förbereder projektledaren projektet 

för överlämning, projektledaren bör då följa checklistan för överlämning, se figur 

21. Därefter sker överlämningsmötet (se stycke ovanför 7.2.2) 

5) Frakt: Projektet hamnar i ”frakt-fasen” alla inblandade i inkörningen av 

verktyget bör nu vara rikligt informerade av kommande inkörningsprocess. Ange datum i 

angränsning till projektet för att förminska förvirring och öka samförståelsen.  

o Prioritering: Här kan även en viss prioritering ske om något projekt är brådskande. 

6) Produktion: Frisläppning - till produktion. 
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7.2.5. Verktygen – tidskrävande missar 

 

I avsnitt 6.2 - SWOT-analys, tydliggjordes problemet med leverantörsmissar och att det är 

mycket vanligt att verktygsmakarna justerar verktyget på plats hos Mälarplast. Något som leder 

till förlust av tid. Som nämnt i diskussionsavsnittet 7.2.2 - Flödesschema så behöver inte detta 

endast bero på verktygsleverantörerna, att det däremot är ett resultat på den brist på 

kommunikation och information som utspelats i tidigare stadier. 

 

Dock kan det ändå vara värt att se över och utvärdera verktygsleverantörerna. Den intervju med 

som presenterades i empiriavsnittet 5.2.4 – Intervju Commodity Manager Husqvarna, visade att 

valet av leverantörer kan vara avgörande för att produkten överuvudtaget ska kunna 

upprätthålla god kvalitet. Rätt val av leverantörer kan dessutom innebära lättare samarbete och 

kommunikation mellan parterna. Är valet av verktygsleverantörer gynnsam för företaget – är 

dessa helt pålitliga och levererar dem verktyg av god kvalitet är viktigt att ha i åtanke. 

 

Som intervjuerna med Mälarplast påvisade så uppstår missar vid verktygstillverkningen. Dessa 

påvisas när verktyget ska köras in på plats hos Mälarplast. Vidare kan det diskuteras huruvida 

verktygsleverantörerna gör missarna omedvetet, då de sker ofta. Väljer verktygsleverantörerna 

billigare vägar att producera verktyget trots Mälarplast krav? kommer utfallsprovet från det 

verktyg och gör de ingen ytterligare finjustering av utfallsproven innan de skickas till 

Mälarplast? Som nämnt av Commodity Manager på Husqvarna; ”Det kan vara vanligt att 

leverantörer fuskar med detta”. 

 

Sätt att motverka problemen kan exempelvis vara att utvärdera verktygsleverantören (audit) 

ytterligare eller att helt enkelt välja nya leverantörer. Som framfördes av Husqvarnas så kan 

direktkontakt med verktygsleverantörerna också ge en positiv effekt då båda parterna får en 

chans till ett ordentligt utbyte. Det kan även vara önskvärt och av Mälarplast intresse att hålla 

fysisk kontroll på utfallsproverna när den första inkörningen sker hos leverantörerna. De kan då 

försäkra sig om att utfallsproverna är korrekta och håller god kvalitet samt att 

verktygsleverantörerna inte gjort ytterligare underhåll/justeringar av dessa. Detta kan också 

påverka leverantörerna i den mån att de inte gör genvägar i framtiden. 

 

Mälarplast är kapabla till egen verktygstillverkning, trots att detta medför högre direkta 

kostnader för företaget så kan det ändå vara en möjlighet att se över. Vid egen 

verktygstillverkning kan Mälarplast undvika de verktygsproblem som de idag upplever med 

verktygsleverantörerna. De långa leveranstiderna exkluderas, det kan leda till minskningar av 

tidskrävande justeringar på verktyget för verktygsmakarna och produkten kan nå marknaden 

snabbare. Något som exempelföretaget FlexQube poängterar leder till att ledtiden kortas ned 

och skapar mer värde för kunden. 
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8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Detta avsnitt redogör en slutsats med utgångpunki i syftet genom att besvara studiens tre 

frågeställningar. Till sist presenteras rekommendationer för vidare studier och arbete.   

 

Studiens tillförlitlighet har sina brister genom att kartläggningen av den befintliga processen 

kan uppvisa eventuella fel som inte helt överrensstämmer med den faktiska projektprocessen 

hos fallföretaget. Detta gäller särskilt för fas 1, då informationen insamlades från flera anställda 

på företaget. Detta resulterade i att denna fas inte blev helt enig med alla parter, då alla 

försedde studien med olika infallsvinklar.  Detta påverkades även av det begränsade antalet 

möten och observationer som gjorts på plats hos fallföretaget.  Den teoretiska insamlingen av 

sekundär data var dock mycket trovärdig och har visat sig vara tillämpbart i denna studie.  

 

8.1. Slutsats 
 

- Hur kan implementering av projektmodeller förbättra den befintliga projektprocessen, med 

avseende på nya projekt? 

 

Det har visats att genom standardiseringar och struktureringar så kan fallföretagets befintliga 

projektprocess förbättras. Genom implementering av olika projektmodeller kan 

projektprocessen kartläggas, visualiseras och underlätta förståelsen kring hela processen. 

Denna visualisering kan senare underlätta kommunikationen mellan parter. En projektmodell i 

form av ett flödesschema skapades vilken baserades på fallföretagets befintliga projektprocess. 

Detta gjordes för att tydliggöra vilka aktiviteter som de nya projektprocesserna består av och 

vilka samband dessa aktiviteter har med varandra. För att standardisera projektet ännu mer 

influerades flödesschemat av Stage-Gate metoden. Flera gates infördes för att försäkra sig om 

att det inte sker någon informationsförlust längs processen. Beslutet om att använda gates i 

projektprocessen var för att ge företaget en kontrollerad och styrd process som samtidigt som 

risker och osäkerheter kunde minskas. Flödesschemat inspirerades också av FlexQubes metod  

som delade projektet i mindre delar och aktiviteter.  

 

För att kartlägga projektprocessen ytterligare och för att underlätta kommunikation mellan 

medarbetare skapades även en Kanban-tavla för fallföretaget. En Kanban-tavla bistår med att 

ytterligare visualisera i vilket stadie som ett projekt befinner sig i. Detta gör att medarbetarna 

kan samarbeta enklare och ledarskapet kan utvecklas. Ännu ett sätt för att kunna förbättra den 

befintliga projektprocessen är genom införanden av kontinuerliga möten på fallföretaget som 

kan utveckla kommunikationen mellan medarbetarna.  Dessa veckovisa möten kan också leda 

till att olika avdelningar kan infiltrera varandra tidigare och övergången mellan avdelningarna 

blir inte lika abrupta.  

 

- Vilka åtgärder ska tas för att eliminera informationsförluster mellan olika avdelningar inom 

en organisation och mellan organisationen och deras externa parter? 

 

Studiens genomförande har tydligt visat att standardiseringar krävs för att kunna eliminera 

informationsförluster mellan olika avdelningar inom en organisation. Denna slutsats baseras på 

den tidigare diskussion där den primära och sekundära datan sammanfogades och genererade 

förbättringsförslag. Det har vidare påvisats att informationsförluster inom en organisation eller 

ett företag uppstår vid brist på en väl fungerande kommunikation mellan medarbetare och 

mellan avdelningar. För att motverka detta kan flera olika åtgärder tas i anspråk. Olika  

hjälpverktyg och projektmodeller som presenterats i studien kan hjälpa ett företag/organisation 

att strukturera, kommunicera och standardisera. Upprättandet av fler möten mellan medarbetare 
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får en positiv effekt och kan generera ett team-baserat samarbete. Detta gör att medarbetarna 

tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål som en helhet. Något som framförts vara väsentligt 

var att kartlägga och tydliggöra olika ansvarsområden inom en organisation. Genom att tydligt 

dela upp ansvarsområden kan oklarheter mellan medarbetare reduceras. Detta kan även leda till 

att uppgifter utförs snabbare och mer effektivt vilket sparar tid och resurser.  Det har även 

poängterats att informationsförluster inom en organisation/företag påverkar informationsflödet 

och kommunikationen mellan ett företag och dess externa samarbetsparter. Vilket senare kan 

påverka slutresultatet. Externa kommunikationsmetoder har diskuterats huruvida de kan 

eliminera dessa informationsförluster och tillhörande biverkningar. Den externa 

kommunikationen kan, förutom en intern kommunikationsförbättring, effekiviseras genom en 

vidare implementering av videokonferenser. Denna metod medför en muntlig och visuell 

förståelse för den andra parten. Ledtider kan kortas ned och samarbetet kan effektiviseras.  

Baserat på fallföretagets process så bör denna metod implementeras i ett tidigt stadie för att 

reducera att nästkommande parter får inkorrekt information.  

 

Slutligen har väsentligheten av att noggrant välja och utvärdera samarbetspartners påvisats vara 

en bidragande faktor till olika typer av kvalitetsproblem. 

 

- Hur kan standardmallar och checklistor användas för att reducera oklarheter och problem i 

en projektprocess?   

 

Studien presenterar att en organisation/företag som involverar sina medarbetare i 

standardiseringsprojekt bidrar till implementeringsprocessens resultat och ett bättre psykiskt 

resultat för de inblandade. Därför ska medarbetares outnyttjade kunskap och kreativitet brukas i 

standardiseringsprocessen i samband med framtagningen av checklistor och mallar. 

Medarbetare bör alltså vid sina återkommande rutiner utnyttjas för att kartlägga rutinerna och 

slutligen formulera detta till en checklista och standardmallar.   

 

Som nämnts vid första frågeställningen skapar standardisering och strukturering en förbättrad 

projektprocess åt fallföretaget. Genom att strukturera processen skapas rutiner som kan komma 

att bli en checklista och innehålla standardmallar. Standardmallar och checklistor hjälper en 

organisation/företag att styra arbetet i projektprocessen då ansvaret blir tydligt uppdelat och 

arbetsmoment bryts ner. Ansvars uppdelning i en process gynnar de inblandade parterna på 

grund av att det minskar problem, förvirring och konflikter. Att dela upp ansvarar på 

uppgiftsnivå kommer även leda till att alla uppgifter blir utförda. Hur vida checklistorna är 

uppbyggda hänger även informationsförluster ihop med dem då organisationen kan skapa 

rutiner för hur informationsflödet ska fortgå både för intern kommunikation och extern 

kommunikation.  
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8.2.  Fas 5: Kontrollera 

8.2.1. Rekommendationer 

Följande rekommendationer är baserade på de resultat och förbättringsförslag som genererats i 

studien. Då författarna inte var kapabla till uppföljning presenteras rekommendationer nedan 

som fallföretaget Mälarplast bör se över för att kunna fortsätta standardisera och effektivisera 

projektprocessen:  

 

- Tillförlitligheten och användbarheten ökar ifall fallföretaget själva upprättar och utför 

egna checklistor vid varje gate, då författarna inte alls är lika insatta i projektprocessen 

som de anställda. Projektledaren kan skapa flera egna checklistor och 

produktionschefen kan i sin tur skapa sina egna. På så sätt kan ett strukturerat och 

kontrollerat arbete fortskrida. 

- Försöka upprätthålla ett team-baserat arbete genom införandet av fler möten. Studien 

har påvisat vikten av kommunikation mellan parter. Fler möten leder till att oklarheter 

reduceras. Detta påverkar också den externa kommunikationen mellan fallföretaget och 

deras kunder samt leverantörer. 

- Fortsätt att kartlägga processer. Genom kartläggningar skapas tydligare bilder av vilka 

aktiviteter och steg som genomförs och vilka samband de har. Detta kan göras med 

hjälp av de projektmodeller och verktyg som presenterats i denna studie. 

- Implementera videokonferenser för att undvika oklarheter, sena ändringar och 

justeringar. Detta ökar även  

- Utvärdera verktygsleverantörerna för att säkerställa deras autenticitet. Besök dem 

oftare, vid rätt tidpunkter alternativt kolla över valet av verktygsleverantörer. 

- Studien har påvisat att projektledaren besitter ett stort ansvarsområde och håller många 

bollar i luften. För att underlätta projekthanteringar bör fallföretaget se över alternativ 

till att lägga detta ansvarsområdet på två medarbetare istället för en. Alternativt kan de 

anskaffa en ny anställd som hjälper projektledaren under projektet. 

  



 

58 

 

9. KÄLLFÖRTECKNING 
 

9.1. Litteratur  
 

Magnusson, K., Kroslid, D. & Bergman, B. (2003). Six Sigma - The Pragmatic Approach 2:nd 

Ed. Lund: Studentlitteratur. 

 

Krajewski, L. J., Malhotra, M. K. & Ritzman, L. P. (2016). Operations Management. 

Edingburgh Gate: Pearson Education. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur AB.. 

4 red. Lund: Studentlitteratur. 

 

Persson, G. (2002). ISO 9001 För små och medelstora företag. Stockholm: SIS förlag AB. 

 

Ullman, D. G. (2010). The mechanical design process. New York: McGraw-Hill. 

 

Wenell, T. (2001). Wenell om Projekt. Malmö: Liber AB. 

 

9.2. Tidskrifter  
 

Cooper, A., Cronin , D. & Reimann, R. (2007). About Face 3: The Essentials of Interaction 

Design. Wiley: Indianapolise. 

 

Cooper R.G. (2008). Perspective: The Stage-Gate Idea-to-launch Process – Update Wat’s New 

and NexGen Systems. United States: Stage-Gate International vol. 25, ss 213-232 

 

Hallqvist, S. & Moström, J., (2003). ABB Gate Model - En processledningsmetod för ABB:s 

produktutveckling. Linköping: Linköping Universitet. 

 

Högman, U. & Johannesson, H., (2013). Applying stage-gate processes to technology 

development - Experience from six hardware-oriented companies, Göteborg: Chalmers 

University of Tethnology. 

 

Jonsson, A. (2014). Lean filosofi - fem steg till ordning och reda på arbetsplatsen, Umeå: Umeå 

Universitet. 

 

Kampker, A. o.a. (2012). Cost innovation by integrative product and production development. 

CIRP Annals - Manufacturing Technology, vol 61, ss. 431-434. 

 

Nash, M. A. & Poling , S. R. (2009). Process Mapping för the 21st Century - Value stream 

mapping provides a powerful, easy-to-understand way to doument processes. United States: 

Qualitymag. 

 

Papalexi, M., Bamford, D. & Dehe, B. (2015). A case study of Kanban implementation whithin 

the pharmaceutical supply chain. 4 red. Huddersfield: Taylor & Francis. 

 

Saradlic, V. (2010). Utvecklingsprocesser utifrån ett designperspektiv, Linköping: Linköping 

Universitet. 

 



 

59 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students. 5 

utgåvan. Essex: Pearson Education Limited. 

 

Wallenstam, N. (2011). Framgångsfaktorer för standardiserade arbetssätt inom Lean 

produktion, Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

9.3. Muntliga källor  
 

Augustsson, P. (2016). Chief Technology Officer. Eskilstuna: Mälardalens Högskola. 

 

Ekonomichef. (2016). Intervju, Eskilstuna, 24 februari 

 

Produktionschef. (2016). Intervju, Eskilstuna, 24 februari 

 

Projektledare. (2016). Intervju, Eskilstuna, 24 februari 

 

Robert Marcos. (2016). Intervju, Huskvarna, 17 Maj 

 

VD. (2016). Intervju, Eskilstuna, 24 februari 

 

Verktygsmakare. (2016). Intervju, Eskilstuna, 24 februari 

 

Wall, P. (2016). VD. Eskilstuna: Mälarplast AB. 

 

9.4. Elektroniska källor  
 

About ISO. (2016). Tillgänglig: http://www.iso.org/iso/home/about.htm [2016-04-11] 

 

Bolag. (2016). Tillgänglig: http://www.malarplast.se/kontakt/august-lund/ [2016-05-09] 

 

Förväntade nyheter i ISO 9001:2015. (2014). Tillgänglig: http://www.mynewsdesk.com 

/se/bergstrom-hellqvist/news/foervaentade-nyheter-i-iso-9001-2015-94005 [2016-04-25] 

 

Hem. (2016). Tillgänglig: http://www.malarplast.se/ [2016-04-08] 

 

How to get started with Kanban. (2009-2015). Tillgänglig: http://kanbanblog.com/ 

explained/GettingStarted.html [2016-05-17] 

 

ISO 9000:2015. (2016). Tillgänglig: http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_ 

tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45481 [2016-04-11] 

 

Koncernen. (2016). Tillgänglig: http://www.malarplast.se/kontakt/ [2016-05-05] 

 

Nu är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 här. (2016). Tillgänglig: 

http://www.svenskcertifiering.se/sida5.html [2016-04-25] 

 

Om oss. (2016). Tillgänglig: http://www.augustlundh.se/startsida/om-oss/ [2016-05-05] 

 

Tollgate. (2000-2016). Tillgänglig: http://www.isixsigma.com/dictionary/tollgate/ [2016-04-

06] 

http://www.iso.org/iso/home/about.htm
http://www.malarplast.se/kontakt/august-lund/
http://www.mynewsdesk.com/se/bergstrom-hellqvist/news/foervaentade-nyheter-i-iso-9001-2015-94005
http://www.mynewsdesk.com/se/bergstrom-hellqvist/news/foervaentade-nyheter-i-iso-9001-2015-94005
http://www.malarplast.se/
http://kanbanblog.com/explained/GettingStarted.html
http://kanbanblog.com/explained/GettingStarted.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45481
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=45481
http://www.malarplast.se/kontakt/
http://www.svenskcertifiering.se/sida5.html
http://www.augustlundh.se/startsida/om-oss/
http://www.isixsigma.com/dictionary/tollgate/


 

60 

 

 

Standards. (2016). Tillgänglig: http://www.iso.org/iso/home/standards.htm [2016-04-11] 

 

SWOT-analys. (2016) Tillgänglig: http://www.swot-analys.se/ [2016-05-11] 

 

WBS. (2016). Tillgänglig: http://www.projektmallar.se/wbs [2016-04-13] 

 

4 Standardisera. (2016). Tillgänglig: http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/ 

verksamhetsutveckling/5s_och_arbetsmiljo/standardisera/ [2016-04-10] 

  

http://www.iso.org/iso/home/standards.htm
http://www.swot-analys.se/
http://www.projektmallar.se/wbs
http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/verksamhetsutveckling/5s_och_arbetsmiljo/standardisera/
http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/verksamhetsutveckling/5s_och_arbetsmiljo/standardisera/


 

I 

 

BILAGOR 
 

Bilaga 1. Intervjufrågor Mälarplast 
 

Avgränsning: från att en förfrågan fås av kund fram till att produktionen sätts igång 

11. Vem har huvudansvaret för överlämningen/övergången mellan projekt och produktion? 

12. Vad ansvarar verktygsmakarna för? 

13. Vilka är Peters (VD) ansvarsområden? 

14. Vilka är Connys (Produktionschef) ansvarsområden? 

15. Vilka är Tobias (Projektansvarig) ansvarsområden? 

16. Vilka är Anitas (?) ansvarsområden? 

17. Vad anser du är det största problemet i det vardagliga arbetet? (För dig själv och andra) 

18. --- Hur tänker du att problemet kan motverkas? (MONITOR?) 

19. Vilket område anser du bör prioriteras först i en förbättringsprocess? (I Vilket område i 

nuläget brukar det uppstå mest förvirring eller problem) 

20. Vilket är det absolut vanligaste problemet som uppstår? 
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Bilaga 2. Transkriberade intervjuer , Mälarplast. 

 

Utfört: 2016 februari 24 

Sammanställt: 2016 februari 24-25 

  

Intervju Peter Wall (VD) 
 

1. Vem har huvudansvaret för överlämningen/övergången mellan projekt och produktion? 

Projektledaren. Alltså den som har drivit projektet fram till att den ska överlämnas till 

produktionen. Överlämningen brukar se ut så att i bästa fall har projektledaren pratat med 

produktionschefen angående vad som ska göras, vilket oftast sker muntligt eller eventuellt 

genom en överlämning av provdetaljer. Vanligt att detta görs och sen släpper projektansvarige 

helt sitt ansvar när projektet lämnas över till produktion. Detta gör att produktionschefen börjar 

praktiskt taget med ett blankt papper och får leta upp information själv ang. Projektet själv. 

Förlorad tid! 

2. Vad ansvarar verktygsmakarna för? 

De ansvarar för reperation, underhåll och tillverkning av verktyg. De blir tilldelade en uppgift; 

ex. fixa denna del i verktyget och fixar det som ska fixas.  

3. Vilka är Peters (VD) ansvarsområden? 

Jag ska egentligen inte inte ha några ansvarsområden i denna process. I nuläget fungerar jag lite 

som projektledare pga. förlusten av den tidigare säljchefen. Jag har idag tagit delar av hans roll 

och går in under samma funktion som Tobias (projektansvarig). Dvs träffar kund, offererar till 

kund, hjälper till med konstruktionsförslag osv. Sen även när projektdelen anses vara mer eller 

mindre klar så hanterar jag inmatning av order och skickar beställningar. Jag driver det till 

överlämningen till produktionschefen. Min egentliga funktion bör vara att rita upp detta innan, 

vem som är ansvarig för varje steg och dylikt. Jag ska egentligen godkänna processflödet och 

fastställa processen.  

4. Vilka är Connys (Produktionschef) ansvarsområden? 

Om vi ser till överlämningen mellan projekt och produktion så bör han vara med och titta på 

detaljer och verktyg, så att vi inte tar fram något som kan innebära problem. Men han tar 

egentligen över när verktyget kommer hit och ska provköras. Jag anser att projektledaren som 

tidigare nämnt, är ansvarig fram till överlämningen och tills dess att ALL data finns med för en 

smidig övergång till produktionschefen. 

5. Vilka är Tobias (Projektansvarig) ansvarsområden? 

Han täcker hela projektet. Han är idag både sälj och projektansvarig, då tidigare säljansvarig 

inte arbetar kvar så har han en bred befattning. Projektledaren kan vara sär skild mot 

säljansvarig, om vi försöker hålla isär dem så är det först en säljare som håller kontakt med 

kunden och som offererar, medan projektansvarig övervakar projektet, att alla delar blir gjorda 

i rätt tid och fullföljer den. Han måste dubbelkolla mycket med andra (två ögon är viktigt) och 

kalla in hjälp projektledaren ska hålla ihop allt och hålla kommunikationen med olika parter. 

Låta Conny titta på verktyget osv som jag nämnde förut. Projektledaren ansvarar fram till 

slutöverlämning och projektet stängs då när vi gjort en efterkalkyl och har utfallsprover och 

dokumentationer finns så att produktionen kan köra detta utan problem nästa gång.  

6. Vilka är Anitas (?) ansvarsområden? 

Hon är administratör/logistikansvarig, Order och logistik. Hon tar emot en order, som kunden 

tidigare har kört hos oss. Anita ansvarar för att få in detta i MONITOR och meddelar 
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leveranstid till kunden. Sedan gör hon leveransbevakning så att allt stämmer. När produkterna 

är framme plockar hon ihop dem och skickar ut dem. Hon ansvarar för denna typ av 

kundkontakt och för att skicka produkten. Produktionschefen och hon håller nära kontakt, så att 

hon vet vad som är möjligt att levereras osv så att inga felaktiga meddelanden till kunden 

uppstår över vad som är möjligt att leverera. 

7. Vad anser du är det största problemet i det vardagliga arbetet? (För dig själv och andra) 

Vi har inga dokumenterade spelregler över vad vi ska göra. Idag löser vi saker och ting som det 

kommer. Största problemet: vi kan inte påverka när vi får in en typ av jobb, dvs efterfrågan 

förändras och att ibland kan allt komma samtidigt. Då blir det stora pikar.  

Ett problem är även när vi får in verktyg så är de inte anpassade efter det vi behöver. Det kan 

vara att leverantören har ändrat på verktyget, vi har tittat på fel saker, vi har varit för otydliga 

eller att de levererat en billigare kopia vilka innebär problem. 

8. Hur tänker du att problemet kan motverkas?  

Pikarna är svåra att motverka då efterfrågan är inget vi kan styra. Vi tjänar pengar på att ta hem 

verktyg samtidigt, vilket kan medföra pikar. Men svårt att säga. 

Det andra, med hjälp av checklistor och standardmallar. 

9. Vilket område anser du bör prioriteras först i en förbättringsprocess? (I Vilket område i 

nuläget brukar det uppstå mest förvirring eller problem) 

Övergången mellan projekt och produktion. Vilket också baseras på och påverkas av att vi i 

tidigare stadie måste kolla på rätt saker. Vi ska detaljera allt, offerter , ritningar, vilket gör det 

lättare när verktygen ska köras senare. Ju tydligare vi blir desto bättre kommer vägen därefter 

att bli.  Vilka saker ska jag göra i vilken ordning är viktigt att få bukt med. 

 

Ex. om verktyget ska provköras när det kommer hit, och materialet är en beställningsvara som 

är svår att få tag i, då måste man samtidigt som när man lägger en order på verktyget så måste 

beställningar på färg och material ske samtidigt. Vilket kan göra att man tycker ”det kan jag 

göra senare” som innebär att detta glöms bort och förskjuter sedan hela projektet. 

10. Vilket är det absolut vanligaste problemet som uppstår? 

När verktyget kommer hem, så får produktionen ta över och då har tidigare säljchef inte lämnat 

information till produktionschefen, dvs det finns inga processinställningar eller parametrar som 

produktionschefen behöver för att starta. Detta innebär förlust av tid då produktionschefen 

måste leta fram denna information själv. Ett annat problem idag är att vi inte har en riktig tid på 

när provkörningen ska starta. Det skulle vara bra att här planera en slot-tid, ex. att 

provkörningen sker mellan 10-15. Då kan man sätta av tid där projektledaren kan vara med och 

titta. Produktionen har alltså varit så vass att de kan sätta av en tid. Projektledaren bör vara med 

när de kör ut bitarna och provkör. Svårt att få detta att fungera när arbetspassen kan vara 

mycket olika, ex om projektansvarig slutar 16.00 och provkörningen kan först börja köras vid 

ex 17 så innebär det att projektledaren inte kan vara närvarande ändå. Då flyttas alternativt 

provkörningen fram och tid förloras. Tydlig information krävs mellan parter. Projektansvarig 

och plastteknikern och (prod.chef) bör vara inblandade i inlämningen. 

 

Intervju på Mälarplast med Produktionschef: Conny 

1. Vem har huvudansvaret för överlämningen/övergången mellan projekt och produktion? 

Det är en bra fråga – överlämningar? Men det är projektansvarig, som skall lämna över sitt 

projekt till produktion.  

2. Vad ansvarar verktygsmakarna för? 
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I nyprojekt så iordningsställer de verktygen, alltså öppnar upp verktygen, gör rent och 

iordningsställer så att de är i produktionsanpassat. 

3. Vilka är Peters (VD) ansvarsområden? 

Det vet inte jag riktigt. Men eftersom att Danne inte är kvar så är Peter fortfarande med i 

projekten, sen vet jag inte riktigt hur mycket Tobias kommer köra projekten själv. Men det 

känns ju som att Peter kommer att vara delaktig i projekten på något vis, då han också kommer 

jobba mot marknad som jag förstår det, träffa kunder och sådant, det blir ju han och Tobias, det 

känns som att det är marknadssidan.  

4. Vilka är Connys (Produktionschef) ansvarsområden? 

Hela produktionen är mitt ansvar, en vet inte jag exakt men i stora drag, är det att se till att 

kunderna får sina produkter i rätt tid. Det är egentligen det handlar om och inköp av material.  

Men vem ansvarar för materialbeställningar 

Materialbeställning. Nu ska vi inte blanda ihop det här då. Vi pratar projekt och då är det ju 

Tobias som är projektansvarig, det är han som bestämmer vilket material och säger till mig att 

beställa material till ett projekt. Så länge det är ett projekt är det projektledaren som 

bestämmer. Sen ska vi arbeta mer i grupp, Tobias kommer ta hjälp av mig och verktygsmakare 

i projekt. Då får jag också vara med och säga mitt om material osv och kanske blir det mer jag 

som håller i den där biten naturligt eftersom att det är jag som beställer material löpande – så 

materialbeställningar blir nog mer åt mitt håll.  

 

5. Vilka är Tobias (Projektansvarig) ansvarsområden? 

Ja han är ju projektansvarig eller projektledare? Det är vad han gör huvudsakligen, han 

ansvarar över att dra in projekt tillsammans med kunden och beställa verktyg och alltså allt 

som har med projektet att göra egentligen. Rita upp detaljer och se till. 

Hur länge är han med i projektet 

Tills det är produktionsklart, tills utfallsproverna är godkända. Det är hur länge jag anser att 

projektansvarige skall vara med. Jag har inte hittills varit med så långt – men det är så jag är 

van att jobba. Att man måste äga produkten tillsammans med kund eftersom att han är med och 

kanske designar och tar fram produkten tillsammans med kund hela vägen. Då måste han också 

vara med och se till att de blir godkänd och nu är kunden nöjd. Eftersom att det skall skickas 

utfallsprovet och sen är det kanske inte han som fysiskt ser till att dom här proverna tas fram 

eftersom att det är jag som produktionsansvarig som ser till att dom här proverna kommer fram. 

Det är någon stans där han släpper. När detaljen är godkänd för då är det bara produktionen, då 

rullar det, då är kunden nöjd.  Så han är med ganska länge ändå. 

6. Vilka är Anitas (?) ansvarsområden? 

Hon är inte speciellt aktiv i projektet, men någon måste ju se till de ekonomiska, att man ska 

fakturera första delen av verktyget – men det kanske är Karina? Jag vet inte. Anita blir inte så 

inblandad i projekt, det kan vara så att man tar hjälp av Anita vad de gäller logistikfrågor – hur 

man ska paketera, något speciellt emballage, pall och sådant. Eftersom att det är hon som idag 

beställer hem sånna saker, så kan det bli att hon får beställa hem till ett projekt.  

7. Vad anser du är det största problemet i det vardagliga arbetet? (För dig själv och andra) 

Det är det här vi har diskuterat, alla vet ju egentligen hur det ska gå till. Det är ju framförallt 

överlämningarna och att man kanske inte har/haft klara roller och hur vi lägger upp projektet. 

Jag vill använda de här mallarna vi har i monitor, så att man har gate, jobbar med gate-

funktionen. Så att det blir tydligt ”ah nu är det jag som är ansvarig för gate 4”. Det är då det 

kommer att fungera, det är liksom ända sättet! Att när ett verktyg kommer ska 

verktygsmakarna veta att verktyget kommer och produktion också. Så att när verktyget 
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kommer tar verktygsmakarna emot det och dem vet vilket verktyg som dem tar emot – vetskap 

finns kring vad det heter och vilken ritning och underlag som tillhör. Sen gör dem i ordning 

allting och förbereder verktyget och tittar över verktyget - ”det här kan vi producera i, nu är det 

färdigt för maskin”. Då tar jag över och vet att imorgon är det klart, då får jag en signal från 

verktygsmakarna och så löper det på. Det är så vi måste få till det. Idag är det så a att de 

kommer ett antal verktyg och ingen visste någonting, i princip, verktygsmakarna gör rent ett 

verktyg men vet inte vilket verktyg det är, alltså vad detaljen heter osv. Vi har inte rätt 

information. Har vi ett verktygsnummer ska det vara klart, det blir enkelt, väldigt enkelt och vi 

kan planera, och jag i andra änden ska se till att det finns material och resurser hemma så vi kan 

göra den där provkörningen. Och när vi sätter upp provkörningen ska vi ha alla underlag så vi 

vet ”det är den här detaljen, det är så här den ser ut, här är produkten, här är ritningarna, här är 

materialet” då blir det väldigt väldigt enkelt. Det är egentligen bara så det kan fungera och då 

blir det inga frågetecken.   

 

8. Hur tänker du att problemet kan motverkas? (MONITOR?) 

Antingen arbetar man i monitor eller på annat sätt.  Det finns en tågordning på projektet och det 

här med gates och finns gates i monitor är det bra att använda det. Att man går igenom varje 

vecka, då tar man upp de här projekten – hur ser det ut egentligen, hur ligger vi till, det brukar 

ju var så här ”Nej, Kina är försenade en vecka” – och då måste projektansvarige hålla reda på 

de där sakerna. Så vill jag att det skall fungera. 

 

9. Vilket område anser du bör prioriteras först i en förbättringsprocess? (I Vilket område i 

nuläget brukar det uppstå mest förvirring eller problem) 

Övergången är det väl. Att den här informationen finn, alla som är inblandade måste ha 

informationen – att det här är ett projekt som är igång nu, att alla är medvetna och diskuterar 

det på projektmötena i någon form. Vi måste ju börja där (som vi har gjort då) så vi vet att dom 

här grejerna är på väg från kina, så kan vi samla information, samla material, jag kan förbereda 

produktionen med underlag för provkörning.  Jag tycker vi har börjat med det eftersom att vi 

har projektmöten. Det är det första och det har blivit bättre. Så att det inte är en one man show, 

att inte någon sitter på all information och när den personen är borta har ingen koll – så får det 

helt enkelt inte vara! Detta är på gång! Så nu gäller det bara att förfina.  

 

10. Vilket är det absolut vanligaste problemet som uppstår? 

Nu har inte jag jobbat så länge, men det lilla jag har sett är åter igen det jag har pratat om, brist 

på information och underlag ”vad är det som gäller”. Det har blivit mer ”nu är det provkörning 

- jaha”, och man vet ingenting om det produkten, möjligtvis att materialet finns i MONITOR. 

Men det finns inga underlag för kundkrav, hur produkten ser ut – man är helt nollställd. Då är 

det svårt att göra något bra i produktionen. Men vi får ett verktyg och vi kan få fram en produkt 

men det är det man vill fånga upp då, vad är kritiskt? Vad gäller? Ska det monteras? Är det 

kritiskt med färger? Allting skall finnas! För då blir det inga frågetecken. I produktionen skall 

vilken personal som helst kunna producera bra de får ett underlag – sätt upp och kör! Då är det 

klart! Det är egentligen inga konstigheter, jag har tidigare jobbat så i många år – det funkar. 

Sen kan det alltid bli frågor ändå och vi stöter på problem men då finns projektansvarige att gå 

tillbaka, det är därför det är viktigt att projektansvarige hänger med ända tills det är fullt 

godkänt hos kund, pga komplikationen som uppstår. Vad som helst kan hända med produkten. 

Att verktyget ser annorlunda ut här mot för i kina, eller kunden ändrar något, verktyget kan gå 

sönder. I den bästa av världar skall man få en underskrift av kunden att detta verktyg är okej 

och får producera artiklarna – då har man svart på vitt. Vi har en likare och kunden har en 
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likare – då börjar vi närma oss ISO och uppstår det komplikationer kan vi hänvisa till det.  Jag 

vet inte hur vanligt det är här på Mälarplast med underskrift, men det skall vi egentligen ha. För 

det kan bli mycket tjafs då kunden vill beställa samma detalj igen.  

 

Intervju på Mälarplast med projektledare Tobias 
24/2-2016 

1. Vem har huvudansvaret för överlämningen/övergången mellan projekt och produktion? 

Det kommer vara den som är projektansvarig för det projektet, oftast kommer det vara jag.  

 

2. Vad ansvarar verktygsmakarna för? 

Det beror på om projektet ligger hos våra verktygsmakare eller i kina till exempel. Men är det 

vårt projekt, om vi gör verktyget, blir det ganska omfattande. Dem beställer material, formställ, 

de borrar, de gör ju hela verktyget i så fall.  

Köper vi verktyget från kina: har vi genomgång när beställningen av verktyget sker då kommer 

vi få godkänna en layout. Sedan skall en verktygsmakare vara med och kolla på den layouten, 

vi går igenom dem punkterna som vi har tagit fram. Punkterna förbättras under tiden. Sedan 

gör inte verktygsmakarna så mycket tills verktyget kommer hem. När verktyget är här skall 

görs en över syn av verktyget: dem kolla nipplar, dem avfettar, kolla utstötare, lite generellt 

alltså så att allt överensstämmer och fungerar.  

 

3. Vilka är Peters (VD) ansvarsområden? 

Just nu är det både han och jag som har olika projekt. Då blir alltså hans ansvar snarlikt mina. 

Han har tagit några projekt just nu eftersom att Danne hoppade av. Men annars brukar han vara 

med då det krävs ”fyra ögon”. Exempelvis då jag kollar priser, offerter och sådant. Just nu är 

det väldigt mycket Peter som är det extra paret ögon, men det ska väl också kunna vara Conny 

så småningom. Men han kollar av som en sista check. 

 

4. Vilka är Connys (Produktionschef) ansvarsområden? 

Det blir också mot produktionen, så han kommer vara med på själva inkörningen av verktyget. 

Men nu är det lite utanför det ni sa – för ni sa att ni skulle landa här. Det är egentligen här 

projekt slutar, alltså mitt överlämnande till Conny som kan börja producera okej detaljer. Han 

ser till att det går att producera ur verktyget som kommit hit. Dom planerar in då, jag är också 

med där, vi kör ju mer team baserat, tider för provkörning och att vi har material hemma – men 

det hjälper även systemet till med (MPS-system). Men tanken är att han även skall vara med 

och syna av verktyget. Tillsammans blir det jag, han och en verktygsmakare och det skulle inte 

heller skada att ha med någon från produktion. För ibland tänker man inte på allting. Det 

kommer ändå vara saker som missas, men vore inte fel att ha med någon från produktion.  

 

5. Vilka är Tobias (Projektansvarig) ansvarsområden? 

Jag ska se till att det rullar och flyter. Förutsatt att det är jag som är projektledare och jag som 

skall driva igenom projektet. Och det förutsätter jag att det är för det ska bli så mer och mer. 

När vi får en order knappar jag in alla uppgifter, jag skall lägga in det i systemet, ordern skall 

finnas och kunden skall finnas, där får jag hjälp av Karina om den inte finns. Det skall läggas in 

verktygsnummer, det skall göras beredningar, man lägger in kalkyler - vad har vi gjort för 

uppskattningar? Det skall in i MPS-systemet. Sen skall order läggas till kina och då ska de alla 

punkterna finnas med, inköpsorder, specifikationer, vilken maskin verktyget skall gå i, vilka 

nosringar, vi skall gått igenom bussningar och allting. Jag ska ju se till att det blir gjort! Sen är 
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det att fortsätta hålla kontakten med kina ofta får man återkoppling: ”här måste vi ändra si och 

så”. Den informationen skall kopplas till kunden, se att det är okej. Många gånger är det så att 

det är kunder som kommer med ändringar. Och då måste man vara där och se till att de flyter – 

spindeln i nätet.  

 

6. Vilka är Anitas (?) ansvarsområden? 

Hon blir inte jätte inkopplad i detta. Hon är mer ansvarig efter allt detta, er avgränsning. Hon 

sköter logistiken. Hon köper kartonger och liknande och då händer det att hon blir inkopplad på 

det. Vi hade just ett sådant projekt nu, det var några speciella lock kunden ville att vi skulle köp 

in till de kartongerna den kunden brukade köpa in.  

Detaljer som måste packas och vilket fraktbolag som skall användas och se till att kunden får 

leverans i tid.  

 

7. Vad anser du är det största problemet i det vardagliga arbetet? (För dig själv och andra) 

Det svåraste – det är snarare en styrka samtidigt. Danne som satt och gjorde det här, eller vi 

gjorde båda det här. Han hade en fördel att han hade varit ute i produktionen och ställt 

maskinerna, han var en sådant som har hängt upp verktygen fysiskt, stått och processat tills det 

funkar. Så han borde haft kunskaper om allt som klaffar och fungerar i formsprutan – det har ju 

inte jag. Jag har inte riktigt koll på ”att det skall vara en bussning här som inte får snurra, för 

då blir det problem när de skall skruva ihop det sedan”. Den kunskapen saknar jag. Men 

samtidigt gör det att jag blir väldigt noggrann när jag jobbar. Sedan är jag ganska noggrann av 

naturen. När jag sitter och ritar plastdetaljer och ritar något fel då blir det jäkligt dyrt, så jag 

måste vara noggrann och det smittar nog ner resten av mitt arbete. Därför vill jag ha mer team 

baserat så att vi får nyttja varandras kunskaper. Förra veckan skulle vi godkänna ett verktyg, då 

var vi flera som tittade och vi upptäckte saker som jag aldrig hade hittat själv. Därför bygger 

jag mina listor.  

 

8. Hur tänker du att problemet kan motverkas? (MONITOR?) 

Det har jag beskrivit. Att jag är noggrann och tar hjälp av dem som har kunskap på jobbet. Jag 

har inte så många fler alternativ. Möjligt att jag skulle kunna sätta mig ner och läsa på 

tokmycket men det är bra dumt då vi har kunskapen i huset.  

Sen tycker jag inte att vi har så mycket problem, det blir ibland missar som inte riktigt stämmer 

i produktion. Men då skriver jag upp vad som blev fel i min lilla lista och ser till att jag inte gör 

om det.   

 

9. Vilket område anser du bör prioriteras först i en förbättringsprocess? (I Vilket område i 

nuläget brukar det uppstå mest förvirring eller problem) 

Punktlistorna – därför att mycket utav listorna följer jag när jag sitter och går igenom. På 

listorna skriver jag in problemområden. Det är vad jag skulle vilja ha – stämmer allt på listan 

blir det ett klockrent verktyg.  

Sedan finns det flera saker jag skulle önska: jag vilja ha ritningar på formborden och hålbilden 

som går att skicka med till kina. För om verktygen blir för stora passar inte det i maskinen. Nu 

har jag varit ute i produktion och mätt maskinerna, men jag skulle vilja ha en ritning jag kan 

skicka med till Kina - där allt syns hur bordet ser ut, hur ringen ser ut, och ha det 

uppspecificerat med hålbilden. Vi har det på listan att detta skall bli ritat men det är 

nedprioriterat.  

 

 



 

VIII 

 

10. Vilket är det absolut vanligaste problemet som uppstår? 

Det är ju att kunderna kommer in och ändrar i formen när de redan har beställt verktyget.  

Vi har knappt hunnit sett vad vi har för problem när vi arbetar team-baserat. Men det kan vara 

att det är svårt att få lös en tid som passar alla. Conny var vid senaste mötet tvungen att gå efter 

en kvart, då mötet med avsyning tog totalt två timmar.   

 

Intervju Verktygsmakare Mattias Ehrlöv 
1. Vem har huvudansvaret för överlämningen/övergången mellan projekt och produktion? 

Projektansvarig Tobias har huvudansvaret. Som jag förstått så har även VD tagit över en del av 

ansvaret i nuläget, pga tidigare anställd som var försäljningsansvarig nyligen slutat. 

 

2. Vad ansvarar verktygsmakarna för? 

Jag skulle säga mest service till plastproduktionen på golvet i nuläget, men även verktyg som 

beställs från Kina och som ankommer hit till Mälarplast går vi igenom så att de ska passa och 

dylikt. Polymerdon har nyss blivit uppköpta av Mälarplast, så vi är rätt nya här. I vanliga fall 

sysslar vi mer med ren verktygsproduktion från grunden vilket vi inte hunnit göra här ännu 

utan nu tar vi mer hand om Mälarplast verktygspark. 

 

3. Vilka är Peters (VD) ansvarsområden? 

Egentligen ska inte VD vara direkt inblandad i projektet så som han är i nuläget utan det ska 

flyta på ändå.  Dock blir han ofta inblandad i nuläget ändå på grund av att tidigare projekt och 

försäljningsansvarig slutat, det blir ofta att han blir tillfrågad av bla. projektansvarig och oss 

verktygsmakare. Eller att han kommer från produktionen till oss om någon ändring. Han är 

med och flikar in på många ställen, även fast detta egentligen inte är meningen. Det ska snart 

även komma in en ny plasttekniker som vi ska ”rapportera” till istället för kanske direkt till 

produktionschefen, som i nuläget står direkt ovan oss. Plastteknikern kommer sedan att ha till 

uppgift att säkerställa och kolla på kvalitéten, både ute i produktion men även i samverkan med 

oss, så att saker och ting mäts upp på rätt sätt och att alla har full koll på vad som gäller när 

något ska köras.  

 

4. Vilka är Connys (Produktionschef) ansvarsområden? 

Se till att det flyter i produktion. Övergripande ansvar över vad som körs och när, hjälper 

ibland till att köra. I projektet kommer han in sent, han provkör, innan kollar han kanske av och 

kommer med inputs.  

 

5. Vilka är Tobias (Projektansvarig) ansvarsområden? 

Håller kontakt med nya/gamla kunder. Allt från förfrågan till att designa förslagen, kollar att 

det ens går att genomföra, även offererar, räknar, håller kontakten med kina 

(verktygsleverantörer).  

Tanken är att i framtiden att vi ska göra det mer hemma här på Mälarplast, det är mycket 

gammalt vi arbetar med nu. 

 

6. Vilka är Anitas (?) ansvarsområden? 

7. Vad anser du är det största problemet i det vardagliga arbetet? (För dig själv och andra) 

En lista på vad som ska åtgärdas av Mälarplast verktyg, men det tillkommer andra som vill ha 

hjälp så det är svårt att följa listan. Mycket fokus på annat håll, svårt att koncentrera arbetet. Vi 
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är 3 verktygsmakare i nuläget. En som oftast står för CADen, en som är mycket ute på golvet, 

en som gör lite allt möjligt. 

 

8. Hur tänker du att problemet kan motverkas?  

Jag skulle helst vilja ha endast en person som vi verktygsmakare har närmare kontakt med, i 

detta fall produktionschefen då, istället för många andra som i nuläget kommer från flera olika 

håll. Det blir rörigt. Bättre att Conny kan sålla lite, och väljer vad som ska göras först osv. 

Många frågor och spring nu. 

 

9. Vilket område anser du bör prioriteras först i en förbättringsprocess? (I Vilket område i 

nuläget brukar det uppstå mest förvirring eller problem) 

Avstämningen när verktygen från Kina tas hem. Att vi får med allt i första steget istället för att 

mycket ändras när verktyget är hemma. Även mycket information saknas, viktigt att kolla av 

extra noggrant. Önskvärt att verktyget kan direkt gå till produktion istället för att förvirring 

uppstår. Önskvärt med mallar. 

10. Vilket är det absolut vanligaste problemet som uppstår? 

Verktyg som inte passar, de räknar på att verktyget ska gå i en maskin men det går inte så den 

måste förflyttas till en annan. Detta tar mycket tid för oss som verktygsmakare. 

 

Intervju Ekonomichef Karina Lindström 

1. Vem har huvudansvaret för överlämningen/övergången mellan projekt och produktion? 

Jag har inge direkt koll på detta. Men det måste ju vara Tobias? 

 

2. Vad ansvarar verktygsmakarna för? 

Det är att se till att verktyget fungerar som det ska när det kommer hit och när det skall sättas i 

maskinen och om det är några justeringar ska väl dom göra det också. 

3. Vilka är Peters (VD) ansvarsområden? 

Peter vill inte direkt vara inblandad längre fram, det är nu han måste vara det. Danne som 

jobbade med det här förut har slutat och det blir en liten överlappning. Han är inblandad nu. 

Men framöver tror jag inte att han skall vara med, detta skall vara självgående.  

 

4. Vilka är Connys (Produktionschef) ansvarsområden? 

Att utfallet blir så som Tobias har sagt att det skall vara, då Tobias är den som har kontakt med 

kunden. Conny skall inte direkt ha mycket kundkontakt, utan det är projektansvarig.  

 

5. Vilka är Tobias (Projektansvarig) ansvarsområden? 

 

6. Vilka är Karinas (ekonomiansvarig) ansvarsområden? 

Jag ska egentligen, jag tror att det ska bli så här,  

Tobias som är projektansvarig ska se till att det blir fakturerat i den här fasen. De 

faktureringsplaner vi har ser lite olika ut. Jag ska väl bli någon form av kontrollant och se till 

att det blir gjort. Kolla så att det blir fakturerat, annars kan det vara stora pengar som ligger där 

och skvalpar. Dessutom, vid månadsskiftena, vid periodbokslutet vill jag se till att vi har rätt 

kostnader och intäkt – så att det hamnar på rätt sida. Då ska jag i MONITOR kunna ta ut ett 
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sammandrag och alla kostnader skall vara inne och kopplade samman – ”fakturor från kina 

skall kunna kopplas till ett inköp”.  

 

7. Vad anser du är det största problemet i det vardagliga arbetet? (För dig själv och andra)  

Just nu är det en övergång tack vara den ansvarige personen är ny – Tobias, den personen innan 

var Danne. Han försvann kanske lite för fort och det var luddigt innan och då blir det ännu 

luddigare nu. Tobias har fått väldigt mycket på en gång men samtidigt har han fått väldigt bra 

stöd av Peter.  

 

Övrigt: kopplingarna, om ekonomin är balanserad på rätt sätt. Men anser att deras nya 

”projektmodul” är lätt att använda och ger en bra överblick för fakturor osv.  

 

8. Hur tänker du att problemet kan motverkas? (MONITOR?) 

Att sätta sig in i hur det fungerar, i systemet. Projekt har vi haft hela tiden men det ni ska göra, 

någon styrning i MONITOR? Tror jag att alla bara ska förstå systemet.  

 

9. Vilket område anser du bör prioriteras först i en förbättringsprocess? (I Vilket område i 

nuläget brukar det uppstå mest förvirring eller problem) 

Bättre kontroll – det är det som är det stora hela. Det har varit manuellt gjort och nu ska vi få 

hjälp i MONITOR.  

 

10. Vilket är det absolut vanligaste problemet som uppstår? 

Det kan inte jag svara på, det är så nytt med MONITOR. Jag har inte kopplat fakturor förut och 

inte heller blivit inblandad i processen så mycket.   

Övrigt problem: att vissa order till kina inte läggs in i systemet vilket gör att hon inte kan 

koppla fakturan till ordern.  Det är en liten grej, initialt – MONITOR är bara ett verktyg.   
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Bilaga 3. Checklista MONITOR  
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Bilaga 4. Checklistor för nya projekt 
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Bilaga  5. Mötesprotokoll 

 

Mötesprotokoll Examensarbete: PPU307 

Mälarplast AB, VT16. Beata Gradin, Julia Trolle 

 

Mötesprotokoll 1: Introduktionsmöte Mälarplast 
2015-12-02 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Peter Wall (VD Mälarplast) 

Plats: Mälarplast AB 

Tid: 10.00-11.00 

Dagens punkter: 

- Vad som gjorts  

 Mälarplast AB har visat intresse för att vi ska utföra ett examensarbete hos dem 

inom området processutveckling.    

 En kort rådgivning av Antti Salonen angående projektet och dess relevans har 

fåtts för att säkerställa att examensarbetet är inom det tänkta området och 

möjligt att utföra.  

 Grundläggande information om projektet har anförskaffats via mejl från Peter 

Wall.  

 Ett första möte har bokats in. 

 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Träffa VD för Mälarplast, Peter Wall, för att få en Introduktion till 

examensarbetet,   övergripande beskrivning. 

 

- Vad som skall göras framöver 

 Nästa möte den 19e januari. 

 Registreringsblankett för examensarbete ska skrivas ut och skrivas på av Peter 

Wall vid nästa möte. 

 

- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

 Ingen planering eller Ganttschema har ännu skapats. 

Övrigt 

 

Mötesprotokoll 2 - Mälarplast 
2016-01-19 

Närvarande:  Julia Trolle, Beata Gradin, Peter Wall (VD), Tobias Lindström (Sales & Project 

Manager) 

Plats: Mälarplast AB 

Tid: 10.00-11.30 

Dagens punkter: 

- Vad som gjorts  

 Mälarplast AB har visat intresse för att vi ska utföra ett examensarbete hos dem 

inom området processutveckling.    

 Ett första introduktionsmöte har ägt rum i december, där vi fick grundläggande 

information angående projektet.  

 Registreringsblankett för examensarbete har skrivts ut. 
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 Peter Wall, VD, kommer att vara vår handledare under detta projekt från 

Mälarplast AB. 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 En grundligare genomgång av examensarbetet. 

 Upplägg av arbetet. 

 Schemaläggning 1 månad framöver. 

 Upprätta ett mötesprotokoll. 

 Planeringsrapport ska fyllas i. 

 Mejla Antti angående information kring examensarbetet, samt fråga om vem 

som kommer vara högskolans representant som vår handledare. 

 Registreringsblankett för examensarbete ska skrivas på av Peter och lämnas in 

till Antti Salonen. 

 Peter Wall ska mejla en processkarta över de befintliga stegen i den process som 

vi ska fokusera på. 

- Vad som skall göras framöver 

 Nästa möte den 25e Januari, där kartläggningsprocessen ska börja; följa Tobias 

Lindström och se över produktutvecklingsprocessen och hur den hanteras fram 

till att projektet går över till produktionschefen Conny. 

 Skapa planering för projektet. Ganttschema – Viktigt! 

 

- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

 Ingen planering eller Ganttschema har ännu skapats. 

Övrigt 

 

Mötesprotokoll 3 - Mälarplast 
2016-01-25 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Peter Wall (VD), Tobias Lindström (Sales & Project 

Manager) 

Plats: Mälarplast AB 

Tid: 09.00 – 12.00 

Dagens punkter: 

- Vad som gjorts  

 Examensarbetet ska utföras hos Mälarplast AB i Eskilstuna. 

 Registreringsblanketten har lämnats in till Antti Salonen. 

 En tydlig bild har givits av vad Mälarplast vill att examensarbetet ska handla 

om: Implementering av standardmallar & checklistor som ska finnas i 

övergångarna vid projekthanteringen – från att kundförfrågningar kommer in 

fram till att produkten börjar att produceras. Detta för att skapa ett flyt i 

processen. 

 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Kartläggningsprocessen påbörjas (informationsinsamling). 

 09.00-10.00: Träffa VD för Mälarplast, Peter Wall, för att gå igenom dagens 

upplägg samt ytterligare relevant information. 
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 10.00-12.00: Följa Tobias Lindström i hans arbete med 

produktutvecklingsprocessen – fram till att projekt överlämnas till 

produktionsansvarige: Conny.  

 Tobias ska skicka den befintliga checklistan till oss via mejl. 

 Handledarmöte med skolan krävs! (Dock vet vi ännu inte vem vår handledare på 

skolan är). 

 

- Vad som skall göras framöver 

 Nästa möte den 3e Februari, där vi följer produktionsansvarige Conny. 

 Sammanställning av dagens kartläggning. 

 Ett Ganttschema måste upprättas! 

 

- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

 Ingen planering eller Ganttschema har ännu skapats. 

Övrigt 

 

Mötesprotokoll 4 - Mälarplast 
2016-02-03 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Peter Wall (VD), Conny Tapper (Produktionschef) 

Plats: Mälarplast AB 

Tid: 13.00-15.00 

Dagens punkter: 

- Vad som gjorts  

 Ett preliminärt Ganttschema har skapats. 

 Ett mötesprotokoll har upprättats. 

 Besöken och kartläggningen hos Mälarplast har dragit igång. 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Följa Produktionschef Conny, kartläggning av process från inkörning fram till 

att produktionen av produkten börjar. 

 Kontakta Antti ytterligare ang. Information om högskolans handledare. 

 Skriva ned informationen från dagens möte till ett dokument. 

 

- Vad som skall göras framöver 

 Nästa möte: Endast Beata & Julia på MDH, onsdag och torsdag – 10,11 

februari. 

 Sammanställa all information vi fått hittills och stämma av med processkartan. 

 Börja samla vetenskaplig information över olika typer av 

projektmallar/processmallar. Ex, tollgates, vattenfallsmetoden osv. 

 Möte med handledaren från skolan. 

- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

- I fas. 

Övrigt 

Mötesprotokoll 5 – Handledarmöte MDH 
2016-02-09 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Catarina Bojesson 
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Plats: Mälardalens Högskola - Forskarskolan. 

Tid: 10.30-11.00 

Dagens punkter: 

- Vad som gjorts  

 Den övergripande kartläggningen av processen hos Mälarplast AB är klar. 

 Vi har blivit tilldelade en handledare från MDH.  

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Möte med Catarina Bojesson, handledare för oss från MDH. 

 Sammanställa den information som samlats in hittills hos Mälarplast. Skicka till 

Catarina. 

 

- Vad som skall göras framöver 

 Nästa möte: Endast Beata & Julia på MDH, onsdag den 10 februari. 

 Sammanställa all information vi fått hittills och stämma av med processkartan. 

 Formulera en problemställning. 

 Fylla i projektplanen och skicka till Catarina. 

 Se över systematiska metoder som vi kan använda oss av vid nästa tillfälle hos 

Mälarplast. Ex. Intervjuer. 

 Tänka på följande: 

- Vad dokumenterar de anställda på Mälarplast att de gör? 

- Vad säger dem att de gör? 

- Vad gör dem egentligen 

- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

- I fas. 

Övrigt 

Mötesprotokoll 6 - Mälarplast 
2016-02-24 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Peter Wall (VD), Conny Tapper (Produktionschef), 

Carina Lindström (Ekonomichef), Tobias Lindström (Projektansvarig), Mattias Ehrlöv 

(Verktygsmakare). 

Plats: Mälarplast AB. 

Tid: 13.00-15.00 

Dagens punkter: 

- Vad som gjorts  

 Den övergripande kartläggningen av processen hos Mälarplast AB är klar. 

 Första möte med handledare från MDH.  

 Projektplanen har fått OK. 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Intervjuer ska genomföras med samtliga som är inblandade i projektprocessen. 

 Sammanställa alla intervjuer i dokument. 

 Mejla över sammanfattningen till Catarina, handledare MDH. 

 

- Vad som skall göras framöver 

 Nästa möte: Beata & Julia med Catarina, 7e mars 13.00. 

 Formulera en problemställning. 

 Börja med den vetenskapliga informationsinsamlingen (artiklar, litteratur etc.). 
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- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

- Bör ha startat med vetenskaplig informationsinsamling. 

Övrigt 

Mötesprotokoll 7 – Handledarmöte MDH 
2016-03-07 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Catarina Bojesson 

Plats: Mälardalens Högskola - Forskarskolan. 

Tid: 13.00-13.20 

Dagens punkter 

- Vad som gjorts  

 Kartläggningen av processen hos Mälarplast AB är nu helt klar. 

Kartläggningsfasen kan avslutas. 

 Rapport: Inledning, Metod, rapportupplägg har påbörjats. 

 5st Intervjuer har gjorts hos Mälarplast, och sammanställts i 5 olika word-

dokument. 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Möte med handledare Catarina Bojesson, ang. framtida upplägg. 

 

- Vad som skall göras framöver 

 Sammanställa alla intervjuer gemensamt; skillnader & likheter mellan 

intervjuerna. (Empiriskt underlag) 

 Formulera en problemställning. Skriva klart inledningen. 

 Börja med fas 3: vetenskapliga informationsinsamlingen (artiklar, litteratur etc.). 

- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

- Bör ha startat med vetenskaplig informationsinsamling. 

Övrigt 

Vetenskapliga artiklar som vi kan leta efter: 

- Stage Gate modeller (Cooper) 

- Standardisering av processer 

Kolla litteraturen som vi tilldelats i kursen Projektledning. 

Mötesprotokoll 8 – Mälarplast 
2016-05-04 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Peter Wall (VD) 

Plats: Mälarplast AB. 

Tid: 13.00-14.10 

Dagens punkter 

- Vad som gjorts  

 Alla observationer, intervjuer och kartläggningar är klara och sammanställda i 

rapporten. 

 Rapporten innefattar för tillfället: Inledning, Metod, Teoretisk referensram, 

empiri och en del av analys. 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Möte med företagshandledare VD Peter Wall. 

- Genomgång av vad som gjorts sedan sist. 

- Frågor 
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- Vad som skall göras framöver 

 Analysera empirin och framföra förbättringsmöjligeter. 

 Handledarmöte med Catarina nästa torsdag, 12/5. 

 Skicka kartläggningen till Peter. 

- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

- I fas. 

Övrigt 

Mötesprotokoll 9 – Handledarmöte MDH 
2016-05-12 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Catarina Bojesson 

Plats: Mälardalens Högskola - Forskarskolan. 

Tid: 10.00 -11.00 

Dagens punkter 

- Vad som gjorts  

 Alla delar fram till diskussionsdelen är nu klara. 

 Alla besök och kontakt med företaget klart för att arbetet ska kunna komma 

fram till förbättringsförslag. 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Möte med handledare – Catarina Bojesson. 

- Frågor om upplägg 

- Frågor om förbättringsförslag. 

 Diskutera/skriva på förbättringar 

 

- Vad som skall göras framöver 

 Analysera empirin och framföra förbättringsmöjligeter. 

 Rapporten (slutgiltiga ska skickas till Catarina senast den 24/5.) 

 Rapporten har deadline 27/5. 

 Redovisning för högskolan eftermiddagen den 9e Juni. 

 

- Avstämning mot planering & Gantt-schema 

- I fas 

Övrigt 

Mötesprotokoll 10 – Mälarplast 
2016-05-23 

Närvarande: Julia Trolle, Beata Gradin, Peter Wall (VD) 

Plats: Mälarplast AB. 

Tid: 11.00 -12.00 

Dagens punkter 

- Vad som gjorts  

 Alla delar är klara, lite kvar på diskussion och slutsats 

- Vad som skall göras idag/denna vecka  

 Rapport ska skickas in till handledare , ikväll 23/5 – Måndag. 

 Rapport ska skickas in till examinator 27/5 – fredag. 

 Justera flödesscheman 

 Fortsätta med diskussion om förbättringsförslag 



 

XXI 

 

 Slutsatser & rekommendationer 

 Skicka in rapport till Mälarplast. 

Vad som skall göras framöver 

Redovisa för MDH och Mälarplast. Avslut. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

XXII 

 

Bilaga 6. Ganttschema 

 

 
 

  



 

XXIII 

 

Bilaga 7. Arbetad tid  

Från och med vecka 13.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

XXIV 

 

Bilaga 8. WBS 

 


