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Abstract 

i 

Abstract 

The purpose of this bachelor thesis was to achieve concrete propositions of 
improvements for NPB Automations existing work methodology in their client 
projects. The study was conducted as a qualitative case study where the data 
collection methods consisted of interviews, observations and internal documents.  
 
From the interviews, 68 risks were identified that were categorized and grouped 
up in a Paretodiagram. In order to know what causes these risks to arise, an error 
tree analysis was carried out in which the origin of the root causes emerged.  
The error tree analysis produced eight different trees with different primary 
problems that originated in various root causes. The conclusion from the error 
tree analysis is that several main problems run out in the same underlying causes. 
The results from the Paretodiagram shows that the information transfer around 
customer orders was the single largest risk category. From the Paretodiagram and 
the error tree analysis, a mini-risk analysis was carried out in order to be able to 
demonstrate the risks that have the greatest error probability and impact on the 
case company’s projects in this risk category. The mini-risk analysis confirmed that 
several risks associated with information transfer on customer orders are common 
and have a major impact on NPB's customer projects. These risks were analyzed 
with a literature study and with the help of observations and internal documents. 
To reduce the effect of the study’s risks, four improvement proposals were 
designed: 
 

▪ Introduce decision points 

- Introducing a decision point at the beginning of the projects reduces the 
risk of information quality becoming lower. Introducing decision points 
also reduces downtime initially in the projects and minimizes the risk of 
unclear information being included later in the project.  
 

▪ Clearer external communication 
- This minimizes uncertainties between NPB and the customer, including 
documentation of oral negotiations, technical requirements specification 
towards the customer and a formal final contract with the customer. 
 

▪ Internal checklist 
- In order to gather the necessary technical documentation from all 
departments, improve and simplify the handover from the responsible 
project manager. 
 

▪ Changed ordering system 
- Where a more cohesive system between the purchasing and construction 
program entails minimized handling time and easier follow-up for both 
purchasers and designers.  
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Sammanfattning 

Examensarbetets syfte var att åstadkomma konkreta förbättringsförslag inom 
NPB Automations befintliga arbetsmetodik för verksamhetens kundprojekt.  
Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie där datainsamlingsmetoderna 
som användes var intervjuer, observationer och interna dokument. 
 
Från intervjuunderlag framkom 68 risker som kategoriserades och grupperades i 
ett Paretodiagram. För att få veta vad som orsakar dessa risker genomfördes en 
felträdsanalys där grundorsakerna till dessa risker framkom. Felträdsanalysen 
genererade åtta olika träd med olika primärproblem som mynnade ut i olika 
grundorsaker. Slutsatsen från felträdsanalysen är att flera primärproblem grenar ut 
i samma bakomliggande orsaker. Ur Paretodiagrammet visade resultatet att 
informationsöverföring kring kundorder var den enskilt största riskkategorin. Från 
Paretodiagrammet och felträdsanalysen utfördes en miniriskanalys för att kunna 
påvisa vilka risker som har störst felsannolikhet och påverkan på fallföretagets 
projekt inom denna riskkategori. Miniriskanalysen bekräftade att flera risker 
kopplade till informationsöverföring kring kundorder är vanligt förekommande 
och har stor påverkan på NPB:s kundprojekt. Dessa risker analyserades med en 
litteraturstudie och med hjälp av observationer och interna dokument. För att 
reducera effekten av studiens risker utformades fyra förbättringsförslag: 

▪ Införa beslutspunkter 

- Att införa beslutspunkt i början av projektet minskar risken för att 
informationskvaliteten blir lägre. Att införa beslutspunkter reducerar även 
stillestånd initialt i projekten och minimerar risken för att otydlig 
information följer med längre in i projekten.  

 
▪ Tydligare extern kommunikation 

- Genom detta minimera oklarheter mellan NPB och kund, via bland annat 
dokumentation av muntliga förhandlingar, teknisk kravspecifikation ut mot 
kund och ett formellt slutkontrakt med kund. 

 
▪ Intern checklista 

- För att samla nödvändigt tekniskt underlag från samtliga avdelningar 
kunna förbättra och förenkla överlämningen från ansvarig projektledare. 

 
▪ Förändrat beställningssystem 

- Där ett mer sammansvetsat system mellan inköps- och 
konstruktionsprogrammet medför minimerad hanteringstid och lättare 
uppföljning för både inköpare och konstruktör. 
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1 Introduktion 

I introduktionskapitlet presenteras studiens bakgrund, företags- och 

problembeskrivning, syfte, frågeställningar, avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
För mindre företag är det vanligt att en och samma person sköter flera av 
företagets arbetsuppgifter. Allt ifrån inköp av material, tillverkning av produkter 
till kundkontakt och andra administrativa tjänster. När ett litet företag växer blir 
det allt svårare att låta enstaka personer ha breda ansvarsroller och man kommer 
till slut till ett stadie där företaget måste organiseras [1]. Då krävs det tydligare 
arbetsuppgifter där personer inom verksamheten går från en bred arbetsroll till en 
tydligare och specialiserad arbetsroll. Detta medför även att individer blir experter 
inom ett specifikt område som möjliggör effektivisering och utveckling av 
verksamhetens olika processer. Olika verksamheter har olika 
organisationsstrukturer, dock är det vanligt med en kombination av flera 
strukturer inom en verksamhet. Beroende på exempelvis vilken bransch och 
storlek på företaget kan organisationsstrukturen variera kraftigt. En typisk 
organisationsstruktur inom industriföretag är en så kallad funktionsorganisation. 
Här finns tydliga sektionsindelningar utifrån olika arbetsfunktioner såsom 
konstruktion, montering, tillverkning och försäljning. Detta ger flera separata 
expertisfördelningar utifrån arbetsfunktion men kan medföra att grupperna endast 
ser sin egen ansvars- och arbetsroll vilket i sin tur ökar sannolikheten att 
grupperna missar kritiska detaljer inom verksamhetens helhet [1]. 
 
Utifrån hur projekt leds finns det väldigt många strukturer beroende på hur 
organisationen ser ut. A. Hallin och T. Karrbom Gustavsson [2] tar upp i sin bok 
att varje projekt kan behandlas olika och kan byggas utifrån av en slags 
måltriangel, där triangeln har funktion, kostnad och tid i sina spetsar. Dessa mål 
måste förhålla sig till varandra och utformas med kund, projektledare och 
styrgrupp för att få ett bra slutmål som alla parter är nöjda med. Utifrån vilken 
spets man fokuserar på byggs sedan projektstukturen upp där projekten leds mot 
olika håll. Dessa kommer omvandlas till strategier som ger utmaningar i hur 
projektet ska lösas i form av handlingsfrihet, typ av personal, 
informationsspridning, dokumentation, metoder och arbetsredskap etc. [2].  
 
Bellgran och Säfsten [3] beskriver en process som en väg mellan behov och kund. 
Författarna beskriver också projekt som tillfälliga med en uppgift att lösa 
definierade mål inom en tidsram och med tilldelade resurser. Dessa projekt 
varierar i storlek och utseende. Vägen att nå målet kan anta många skiftningar 
i form av omvägar beroende på hur välutvecklat systemet är i form olika 
förbättringar. Förbättringarna som sker i processerna kan angripa metoder och 
arbetsredskap för att tillgodose tidigare erfarenheter och ny kunskap. Dessa 
utvecklingsprojekt är minst lika viktiga för att huvudprojekten eller 
produktionssystemet ska kunna ta mindre omvägar och kunna fungera så optimalt 
som möjligt och därmed kunna tillfredsställa kunden [3].  
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1.1.1 Företagsbeskrivning 

NPB Automation AB grundades 1993 i Jönköping och är ett dotterbolag som 
tillhör XANO Group. NPB designar, utvecklar och tillverkar 
automationsutrustning till en nischad del av burkindustrin. Dessa 
automationslösningar har en hög grad av komplexitet vilket ger kundunika 
produkter. För att tillgodose kundens krav angående en hög grad av flexibilitet 
och av automation så använder sig NPB av Engineering-to-Order (ETO) i 
projektform. Projekttiden ligger just nu på cirka 6 månader från det att 
konstruktion påbörjas till att produkten driftsätts hos kund, varierande beroende 
på vilken typ av automationslösning som skall tillverkas. Genom dialog med kund 
skapar NPB en kundlösning i form av en maskin som de konstruerar, tillverkar, 
monterar och driftsätter åt företagskunden. Moderbolaget XANO Group har ett 
annat dotterbolag vid namn Canline som säljer bland annat conveyersystem till 
samma kunder som NPB. Detta medför ibland ett nära samarbete 
mellan Canline och NPB då respektive säljavdelning kan sälja varandras 
produkter. Dessa bolag behöver också samarbeta kring layouter för respektive 
produkter i kundens produktionsflöde.  
 
Produktsortimentet består av bland annat buffertmaskiner som syftar till att vid 
driftstopp i kundens produktionslina möjliggöra fortsatt produktion för de 
operationer som innefattas i föregående steg innan driftstoppet. Denna 
buffertlösning gör att kundens produktionslina kan bibehålla hög tillgänglighet 
även vid driftstörningar. En annan automationslösning som NPB levererar är ett 
helautomatiserat paketeringscenter som är placerad längst bak i kundens 
produktionslina. Paketeringscentret fungerar som en buffert samt emballerar och 
staplar burklock för utleverans. 
 
Varje kundlösning är ett eget projekt där en tvärfunktionell grupp tar ansvar för 
dess slutresultat. Den tvärfunktionella gruppen består bland annat av en 
marknads- och försäljningsansvarig, elektronikkonstruktör, mekanikkonstruktör, 
inköpsansvarig, projektledare, programmerare, verkstadspersonal och el- och 
mekanikmontör.   

1.1.2 Problembeskrivning 

NPB har gått från att vara ett ganska litet företag till att påbörja en tillväxtresa till 
att bli ett större. I och med att de växer till att bli ett större företag uppkommer ett 
behov av organisatoriska förändringar där breda arbetsroller med mycket 
individuellt ansvar blir svårare att balansera med ökad kundefterfrågan. När NPB 
var ett mindre företag var det färre projekt som gick parallellt och då kunde 
de förlita sig mer på sina bredare arbetsroller. Men när fler projekt trillar in än 
historiskt och de anställda är inblandade i fler projekt samtidigt uppstår 
koordinations- och kommunikationsproblem. När även den makroekonomiska 
situationen infinner sig i en högkonjunktur tillkommer ett större ordertryck med 
försvårande omständigheter av att underleverantörer har hög kundefterfrågan 
vilket förlänger leveranstid. Snabb leveranstid blir därför ordervinnare för både 
NPB och för deras kunder.   
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Inom den del av burkindustrin där NPB är en leverantör består marknaden av 
endast ett fåtal aktörer som tillsammans står för nästintill all orderingång för NPB. 
Detta gör att NPB är i stor beroendeställning till sina kunder och måste därför 
bibehålla hög kundtillfredsställelse för att långsiktigt vara ekonomiskt hållbara. Det 
är få konkurrenter som konkurrerar om kundorder men på sistone har en ny 
leverantör med liknande utbud dykt upp som i framtiden kan bli ett potentiellt 
hot. Om kundmissnöje uppstår bland NPB:s kunder kan det mycket väl leda till 
att de istället letar sig till andra leverantörer som kan tillgodose deras behov och 
detta skulle orsaka stor skada på NPB:s orderingång. För att stärka sin 
marknadsposition har NPB som mål att säkerställa leverans ut mot kund och 
minska ledtiden för sina kundprojekt. Genom att säkerställa kundleveranser kan 
goda kundrelationer bibehållas och kostnader minskas. En förkortning av ledtid 
innebär även att NPB har möjlighet att ta mer kundorder vilket i sin tur ökar deras 
intäkter.   
 
För att fortsätta sin tillväxtresa och samtidigt förbättra leveransservice och 
lönsamhet kan en tydligare och standardiserad projektstruktur bli nödvändig. Ett 
steg åt en lyckad förändring är då att kartlägga den befintliga projektstyrningen 
och försöka identifiera de fallgropar som skapar störningar för projektgrupperna. 
Genom att skapa en övergripande bild över projektstyrningen och kartlägga de 
ingående processerna kan en bättre struktur frambringas utifrån de 
förbättringspunkter som tillkommer. Bakgrunden och problembeskrivningen 
belyser utmaningarna fallföretaget brottas med inom sin verksamhet. Detta 
används som underlag för att påpeka behovet av en analys över de risker som kan 
uppkomma inom fallföretagets kundunika projekt.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att åstadkomma konkreta förbättringsförslag inom NPB:s 
befintliga arbetsmetodik för verksamhetens kundprojekt.  
 
Förbättringsförslag kommer tas fram genom att kartlägga brister och risker som 
finns inom NPB:s arbetsprocesser. En värdering av riskerna kommer användas 
som utgångspunkt för åtgärdsförslagen.  
 
Frågeställningar: 

• Vilka risker och brister uppkommer inom fallföretagets kundprojekt utifrån 
deras projektstyrning? 

• Vilka möjliga grundorsaker ligger bakom uppkomsten av de risker och 
brister som uppkommer ur frågeställning ett? 

• Vilka potentiella lösningsförslag för bristerna och riskerna kan medföra 
minskad tidsåtgång för kundprojekten? 
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1.3 Avgränsningar 

De risker och brister som uppkommer ur frågeställning ett kommer grupperas 
utifrån samhörighet och samband. Frågeställning två kommer i sin tur att utgå 
ifrån de bakomliggande grundorsakerna tillhörande de primärproblem inom de 
grupper som tillkommer och inte utifrån varje risk individuellt. Samtidigt kommer 
studien inte att identifiera grundorsaker bakom de risker som inte kan fördelas till 
någon specifik samhörighetsklass. 
 
Riskanalysen kommer avgränsas till den problemgrupp som är störst i 
Paretodiagrammet. Riskanalysen kommer inte tidsuppskatta alla risker från denna 
problemgrupp då vissa risker inte går att tidsuppskatta överhuvudtaget. 
Riskanalysen kommer utöver att avgränsa sig till den största problemgruppen även 
innehålla specifika problempunkter som fallföretaget själva är intresserade av att 
analysera. 
 
Ett projekt avgränsas till att en offertförfrågan mottas av fallföretaget till dess att 
produkten är redo att levereras ut från företaget. Transport och driftsättning hos 
kund kommer inte innefattas inom projektens ramverk. Studien kommer 
avgränsas till dessa inblandade parter för processkartläggning: 

• Marknad och försäljning 

• Projektledning 

• Elektronikkonstruktion 

• Mekanikkonstruktion 

• Inköp 

• Tillverkning 

• El- och mekanikmontering 

• Programmering 

Gruppen kommer att utvärdera projektstyrningen utifrån kundprojekt som kan 
anses vara av mer standardkaraktär, inte förbättrings- och utvecklingsprojekt. 
Detta syftar till att lättare identifiera brister i den rutinmässiga projektstyrningen 
inom verksamheten. 
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1.4 Disposition 
Dispositionen ser ut enligt följande: 
 
Kapitel 1 ger en inledande beskrivning över studiens bakgrund, syfte, 
frågeställningar och avgränsningar samt en inblick i fallföretagets verksamhet och 
deras utmaningar.  
 
Kapitel 2 berör teoretiskt ramverk med koppling till studiens ämne i form av 
arbete inom projekt, kommunikation, processer och produktionsstörningar.  
 
Kapitel 3 redogör för studiens metodval beträffande litteraturstudien, förstudien, 
kategorisering och nedbrytning av problemkällor samt riskanalysen. 
 
Kapitel 4 presenterar studiens datainsamling av problempunkter från intervjuer 
och ger en nulägesbeskrivning av fallföretagets arbetsflöde och projektarbete.  
 
Kapitel 5 behandlar studiens insamlade data var av detta analyseras utifrån 
teoretiska källor från kapitel 2.  
 
Kapitel 6 presenterar åtgärdsförslag för de risker och brister som påvisats.  
 
Kapitel 7 berör studiens reliabilitet och validitet. 
 
Kapitel 8 är ett avslutande kapitel över studiens slutsatser och rekommendationer.  
 
Kapitel 9 redogör för studiens vetenskapliga källor kopplat till det teoretiska 
ramverket. 
 
Kapitel 10 samlar de bilagor som använts under arbetets gång. Här innefattas 
intervjuunderlag och riskanalyser. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Inom studiens teoretiska ramverk innefattas tre olika kapitel. För att kunna 
diskutera och resonera kring företagets projektstyrning innehåller första kapitlet 
teori kopplat till projekt. Andra kapitlet har sin utgångspunkt i vad variation och 
produktionsstörningar kan få för effekt inom processer samt teori kring 
kvalitetsbristkostnader. Sista kapitlet hör till intern och extern kommunikation.   

2.1 Projekt 

Hallin och Gustavsson [2] menar att idag är ofta organisationer projektbaserade 
med många pågående projekt samtidigt. Projekt är tillfälliga inom verksamheten 
med tydligt avgränsade resurser och med ett uttalat mål som verksamheten syftar 
till. Projekten behöver anpassa sitt arbetssätt efter situationer vilket betyder att 
behovet av stöd för ledning och genomförande behöver anpassas efter dessa 
situationer [2].   

2.1.1  Projekttyper och dess historia 

För att förstå hur projekt bedrivs idag kan det vara nödvändigt att se bakgrunden 
till hur uppkomsten till olika projekttyper har sett ut. Att se bakgrunden kan 
förklara varför vissa företag har en projektmodell i jämförelse med andra.  
 
Projektformen som den ser ut i dag har influerats ifrån den västerländska 
försvarsindustrin. Dessa projektstyrningsmodeller över hur ett projekt ska 
bedrivas initierades med stage-gate-modeller. Att stage-gate-modellerna fick 
fotfäste förklaras med politiska maktkampen mellan öst och väst där respektive 
block ville vara först med en ny teknik. Att förkorta tiden för projekten blev då 
projektstyrningsmodellernas huvudsakliga syfte. För att lyckas med detta bryts 
huvudmål ner till delmål. Dessa delmål detaljeras ut till planer i form av tid och 
resurser för att lättare styra och följa upp [2].   
 
För att lättare överblicka och att minska tiden ytterligare och därmed lättare 
hantera koordineringen utformades verktyg som PERT och WBS som utgår kring 
projektets kritiska linje. Dessa utformades mot bakgrund kring projektet Polaris 
där en ballistisk robot med kärnvapenspetsar skulle utformas. Detta projekt hade 
250 huvudleverantörer, 9000 underleverantörer och 70 000 aktiviteter och 
behövde därmed ökade krav kring koordination [2].   
 
Jämsides med stage-gate-modellerna utvecklades den stegvisa vattenfallsmodellen, 
Scrum, Crystal Clear, Extreme Programming och Dynamic System Development 
Method (DSDM). Dessa modeller är mer flexibla och upprepande samt uppkom 
som en motkraft mot stage-gate-modellerna som ansågs som trög, komplicerad 
och tyngd av dokumentation med för stor fokus på tiden inom projekt [2].   
 
Dessa agila metoder inspirerades från Toyota Production System (TPS) vars syfte 
var effektiva och billiga lösningar genom att minska slöseri. Modellerna har sitt 
ursprung i 1990-talets IT-utveckling där ökade krav på lättrörliga och flexibla 
metoder krävdes, där av namnet agil [2] [4]. 
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2.1.2 Allmän projektmodell 

Projektarbeten infattar flertalet processer som var och en har ett specifikt syfte 
och mål. Dessa processer delas in i kärnprocesser och stödprocesser. Där 
kärnprocessen är projektets huvudflöde och består av de arbetsuppgifter som 
leder till projektets resultat. Typiskt för stödprocessen är resursförsörjning för 
lösningen av arbetsuppgifterna i kärnprocessen [2].  
 
Tonnquist [5] tar vidare upp att mål och krav ska vara mätbara samt att 
projektprocessen och dokumentationen i projektmodellen ska vara enhetlig för att 
underlätta och överblicka prioritering mellan olika projekt. Tonnquist [5] menar 
att tre stycken delar är centrala:  

• Projektlivscykel 
Beskrivning av projektprocessen med definierade faser och beslutspunkter. 

• Organisation 
Ska beskriva ansvar och befogenheter för roller inom projektet. 

• Styrdokument 
Mallar och checklistor för dokument som behövs för att starta, planera och 
följa upp projektens samtliga faser.  

Wenell [6] menar på att utformningen av en projektmodell skapas ur ett behov av 
systematik, struktur, samsyn och en gemensam bild över projektet. En 
projektmodell som är en förenklad beskrivning av hur ett projekt generellt 
genomförs underlättar den övergripande styrningen av projekten och visar dess 
flöde, aktiviteter, beslutspunkter, hur projektet leds och samverkan inom 
projektstyrningsprocesserna samt dess faser [6].  
 
Det är dock viktigt att inte låta modellen styra utan låta en anpassbarhet råda då 
varje projekt ofta har egna unika förutsättningar. Därför kan inte en generell 
modell anpassas till ett företag utan modellen skall istället anpassas efter företaget 
[6].   
 
Svensson och Krysander [7] säger att projektmodellen ska beskriva hur man driver 
ett projekt. Modellen ska vidare kunna implementeras i samtliga projekt 
oberoende vad projektet senare ska uträtta. Wenell [6] argumenterar emot genom 
att säga “då man vill införa en projektmodell behöver man ställa sig frågan om alla projekt, 
interna som externa, kan utnyttja samma modell eller om flera modeller behövs” [6, p.41]. 
Med detta sagt menar Wenell [6] att de flesta organisationer jobbar med enbart en 
modell eftersom det är svårt nog att få en modell accepterad och implementerad 
inom verksamheten.   
 
Tonnquist [5] menar på att en generell projektmodell lämpas att tillämpa på alla 
typer av projekt ovillkorligen innehåll och bransch. Det som särar den generella 
projektmodellen är innehållet och förloppet men själva modellen har samma 
struktur. Det som kan skilja är faserna, olika roller och styrdokumenten [5]. 
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2.1.3 Projektmetodik 

Som tidigare har argumenterats är att projekt kan se olika ut men metodiken kan 
ha samma struktur över hur man genomför projekten. För att lyckas med 
projektet måste modellen skapa gemensamt grundincitament för 
projektmetodiken. Här är kulturen en viktig faktor och kan vara direkt avgörande. 
Företag som är projektdrivna vill istället att personerna som följer modellen inte 
ska tänka på att man följer modellen. Med detta sagt har modellen blivit ersatt av 
en kultur [6].  
 
Olika branscher har olika modeller men metodiken är ofta densamma 
som Tonnquist [5] kallar “projektlivscykeln” (se figur 2.1). Projektmodellens faser 
är idé, förstudie, planering, genomförande, avslut och effekt. Dessa faser har ofta 
en kedja mellan sig där faserna måste gå igenom steg som ofta inte kan inledas 
innan föregående fas är klar. Idé- och effektfaserna är faser som egentligen inte 
ingår i själva projektet men beskriver urvals- och beslutsprocessen samt beskriver 
om själva nyttan förverkligades. Mellan dessa faser finns ofta brytpunkter som en 
kontrollinstans som syftar till att godkänna föregående fas [5].   

 

Figur 2.1 Visar den allmänna projektmodellens faser [5, p.18]  

2.1.3.1 Idé 

Det måste finnas ett incitament för om företaget ska kunna gå vidare med 
projektet. Projekt kan uppkomma av en rad olika motiv och kan generaliseras till 
att alla projekt är i början en idé vare sig om det gäller ett problem eller behov 
som kan gälla nya produktkrav. Här kan olika kundförfrågningar utredas för att se 
om det ens är möjligt att starta upp projektet. Det kan också handla om att behöva 
övertyga andra intressenter att idén är av värde [2] [6].  

2.1.3.2 Förstudie 

Detta är något som företag idag är generellt dåliga på då företagen idag brister i 
förmågan att starta projekten. För att minimera ovissheten inom projekten 
undersöks förutsättningarna närmare såsom omfattning, lösning, intressenter och 
affärsnyttan. Dessa förutsättningar ställs i paritet till kostnader och risker. I vissa 
fall är inte en förstudie nödvändigt då delar redan är fastslagna, dock brukar 
exempelvis projektledaren ändå göra en slags förstudie som ett initialt steg i 
planeringsarbetet. Detta kan innebära en lättare intressentmodell [2] [5] [6].  
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2.1.3.3 Planering 

I fasen planering bryts målen ner till en genomförandeplan. Hur målen bryts ner 
ser olika ut men verktyg som GANTT-schema och WBS hjälper till för att bryta 
ner aktiviteter. I detta stadie utses en projektledare av styrgruppen och 
projektägaren/beställaren. Beroende av den projektvana som organisationen har 
skiljer sig överlämningens formalitet. Detta medför att projektledarens 
förutsättningar i graden av standardiserade dokumentation kan ske men även i 
form av verbala överlämningar. För att kunna underlätta delegering av 
genomförandeplanen kan en projektplan skapas (se tabell 2.1) [2] [5]. 

Tabell 2.1 Exempel på projektplan [5, p.130]  

 

Ur en sådan projektplan kan planen ge en bättre struktur och intressenter kan 
lättare överblicka risker, tidsplanen och där med kunna styra sina verksamheter 
lättare. Det kan vara en framgång om samtliga projektmedlemmar är med på 
uppstartsmötet för planeringen eller till och med tidigare i förstudien. Detta 
medför att risken i tids- och resursbehov minimeras och skapar synergier senare i 
arbetet [2] [5].  

2.1.3.4 Genomförande 

I genomförandefasen tas resultat fram. Genomförandet leds utifrån planen från 
planeringsfasen. Denna planering revideras och rättas till efter genomförandet 
som genererar nya förutsättningar. Planen finns som stöd kring resurser för 
respektive process men även hur processrapporter och kommunikation ska ske 
genom projektet. Med stöd av denna planering kan sedan en uppföljning 
genomföras som en kontroll var projektet avviker och utifrån detta genomföra 
förändringar. Projektledaren som leder arbetet framåt lämnar sedan över resultatet 
till projektägaren/beställaren när denna anser att resultatet tillfredsställer 
beställarens krav. Denna mottagare kan vara intern som extern beroende på 
projekt [5] [6]. 
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2.1.3.5 Avslut 

Efter att resultatet är fastställt återstår utvärdering av projektet. Att få med sig 
nyttiga erfarenheter till kommande projekt är en viktig pusselbit för lärande. För 
att företag framgent ska förbli konkurrenskraftiga måste organisationen och 
individerna kunna ändra sina arbetssätt och processer genom att ompröva 
beteenden och skapa ny kunskap. Resurser som lämnas tillbaka efter projektet kan 
sedan organisationen använda för att ta del av deras erfarenheter. Dessa 
erfarenheter kan sedan medföra att förstudien förkortas i andra projekt [5] [6].  

2.1.3.6 Beslutspunkter 

En brytpunkt eller grind är en punkt i projektet där föregående fas utvärderas och 
måste godkännas för att kunna gå vidare till nästa. Dessa grindar ser olika ut 
beroende på vilken fas projektet är i (se tabell 2.2). Vid beslutspunkten utvärderas 
projektet och projektägaren eller kunden fattar beslut om projektet ska fortsätta, 
om något ska göras om eller om projektet ska avvecklas [5].   

Tabell 2.2 Vanliga beslutspunkter i allmänna projekt [5, p.19]  

 

2.1.3.7 Milstolpar 

Ett projekt kan delas upp i delmål eller milstolpar vilket ger en lättare 
prioriteringsordning och kan ge indikationer över hur projektet går. Dessa 
milstolpar underlättar att planera in osäkerheter [2] [4].  

2.1.3.8 Styrgrupp 

Styrgruppen är en grupp intressenter till projektet med mandat att fatta beslut 
rörande projektets utformning och framtid. Dessa intressenter har även mandat 
som möjliggör projektets resursfördelning [2].  



 Teoretiskt ramverk  

16 

2.1.3.9 Projektägare 

Ett projekt har någon som beställt projektet. Den eller dessa individer kan vara 
interna eller externa exempelvis vara innanför eller utanför företaget. 
Projektägaren har ett huvudintresse att kraven blir tillgodosedda. Om projektet 
ska nå ett mål i tid måste det finnas krav. Dessa krav kan bli svåra att uppnå ifall 
beställarens kompetens är begränsad. Vid komplexa projekt kan det användas en 
mellanhand som definierar den tekniska specifikationen om gapet är stort mellan 
beställare och leverantör. Detta för att den tekniska specifikationen är väsentlig för 
att målet ska uppnås [2] [5].   

2.1.3.10 Projektledare 

Projektledarens tydliga uppgift är att leda projektet. Att ha en hög kommunikativ 
förmåga för att engagera medarbetarna är bra egenskaper som medför att 
problemlösandet förenklas och konflikter undviks. För att projektledaren ska 
kunna sätta igång med projektet måste denne få förklarat vad syftet är, vilka 
resurser, tid och mandat som finns tillgängliga. Att följa upp och informera hur 
projektet fortlöper till intressenter är också en del för projektledaren, dock måste 
projektledaren få insikt i vem som frågorna skall ställas till för att underlätta 
svårigheter längs vägen. Att följa upp och avsluta projekt är en annan del som är 
viktig. Projektledaren ansvarar för dokumentation av projektet. Ett verktyg som 
projektledaren kan använda som tillägg till den formella dokumentationen är 
projektdagbok [2].  
 
Det går även att delegera ett visst ansvar ner till en delprojektledare som utför 
deluppgifter i ett större projekt. Beroende på projekt kan ansvarsförhållande och 
mandat dock skifta men måste tydliggöras mellan respektive projektledare [2].  

2.1.3.11 Projektmöten 

Något som är vanligt förekommande i projekt och läggs ner mycket resurser på är 
möten av olika slag. Tonnquist [5] beräknar att ett möte med fem personer om tre 
timmar långt kan ha en kostnad på 40 000 kr. De vanliga problemen är att mötet 
saknar agenda och syfte och blir därför ostrukturerade. När möten blir 
ostrukturerade går mycket tid åt till onödigt prat istället för att lösa problem och 
skapa produktiva idéer. Att ha en god mötesstruktur genom en modell ökar 
kvaliteten och kan skapa en god möteskultur inom företaget [5].  
 
Projektmöten ska hållas regelbundna och vara inplanerade gärna veckovis eller 
tätare. Inom agila projekt minskas mötestiden genom hela projektet genom att 
istället hålla dagliga möten, så kallade “Scrum-möten”, “daily Scrum” eller “stå-
upp-möten”. Dessa tillfällen ska inte överstiga 15 minuter, där varje deltagare på 
mötet får besvara vad de gjorde igår, vad som görs idag och om det finns några 
hinder. Dessa frågor bygger på att lösa problem i nära anslutning till att de 
uppstår. Att mötena är ståendes och maximum 15 minuter bygger på att om mötet 
är sittandes med en kopp kaffe så börjar mötet med prat om familjeförhållanden 
vilket ökar tiden för mötet och minskar effektiviteten [4] [5].  
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2.1.3.12 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är ett förlopp som börjar med att samla krav från beställare 
och intressenter som berör projektet. Dessa krav måste vara mätbara. 
Kravspecifikationen är något som görs i förstudien men kan påbörjas tidigare. 
Dessa krav som sedan förs in i kravspecifikationen är bedömda som nödvändiga. 
Alla önskemål kan inte tas med utan projektet måste ta hänsyn till funktion, 
resurser och tid då detta är gränssättande och kan ha motsatsförhållande. 
Kravspecifikationen beskriver vad som förväntas av projektet och ligger till grund 
för kontraktsskrivningen och tilltänkta systemskisser samt konstruktionsunderlag 
[5] [7].  
 
Hallin och Karrbom Gustavsson [2, p.174] säger att “eftersom projektprocessen vanligen 
präglas av en unikitet, låg repetiterbarhet och mycket variation syftar styrningen till ökad 
kontroll över såväl funktion som tid och kostnad för att optimera resursförbrukningen och öka 
lönsamheten”. Denna måltriangel är något som kan ses i figur 2.2 och är något som 
styr projektet och ger ramar kring vad som ska genomföras och i vilken tid samt 
vilka resurser som ska användas. Olika projekt begränsas i olika delar och ger då 
måltriangeln en annorlunda form [2] [5].  

 

Figur 2.2 Måltriangeln där tid, kostnad och funktion ställs i förhållande till varandra [2, 
p.174]  

Ett sätt att sätta upp en kravspecifikation och närmare beskriva projektmål är 
genom MoSCoW-modellen. Modellen listar kraven efter prioriteringsordning där 
denna prioriteringsordning resoneras fram med beställare och styrgruppen [2]. 
Listan som Hallin och Karrbom Gustavsson [2] har tagit fram är:  

• Must- det som ska göras 

• Should- det som bör göras 

• Could- det som kan göras 

• Would- det som kan göras om man hinner 
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Hallin och Karrbom Gustavsson [2] menar vidare att man ska ha lösningsneutrala 
mål som tydligt beskriver vad som ska lösas men inte hur. Att inte beskriva hur 
något ska lösas bidrar till att fler kan ta fram lösningar vilket bidrar till en bättre 
lösning.  
 
Att minimera krav i ett projekt medför att projektet blir otydligare och svårare att 
styra samt genomföra prognoser på. För många krav ger i sin tur en upplevelse 
om begränsning som hämmar kreativiteten i projekten [6].  
 
Ett sätt att tydliggöra om målen är korrekta är att använda S.M.A.R.T.-principen. 
Där ska det specifika målet vara tydligt och mätbart i om målet går att uppnå. 
Samtliga intressenter ska ha godkänt/accepterat målen och målen skall vara 
realistiska som är möjliga att uppnå med samtliga resurser samt tidsatt i 
förhållande till projektets tidsram [2].  
 
En kravspecifikation kan se olika ut beroende på modell, företag, bransch etc. 
Utifrån Svenssons och Krysanders [7] LIPS-modell ser kravspecifikationen ut 
enligt tabell 2.3 där inledningen anger exempelvis vilka parter som ingår, vem som 
är kunden och eventuella underleverantörer som kunden vill arbeta med. Inom 
andra punkten i innehållet är översikt av systemet, där det ingår till exempel 
avgränsningar som ska sammanfatta vad som inte ska levereras och grov 
beskrivning av produkten. Kravspecifikationen utgår ifrån att vara detaljerad och 
tydlig mot kund i syfte att kunna återkoppla till kund om vad som ska levereras. 
Rena produktkrav finns i punkt fem “prestandakrav” och ska ange exempelvis att 
produkten ska kunna åka i minst x m/s med en belastning på x kg. Detta kan 
särskiljas från projektkraven som kan behandla mer krav kopplat till ekonomi och 
leverans, såsom att kostnaden för projektet inte får överstiga 4 miljoner och 
maskin levereras den första juni 2016 [5] [7].  
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Tabell 2.3 LIPS-modellens kravspecifikation [7, p.83] 

 

2.1.4 Olika Projektmodeller 

I världen idag finns en rad modeller och varianter som används. De delas in i fyra 
huvudområden: seriella, parallella, dynamiska eller agila modeller (se figur 2.3) 
[5][6].  

 

Figur 2.3 Fyra olika modeller inom projektledning [5, p.133]  
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2.1.4.1 Seriell utveckling 

Seriell utveckling eller “vattenfallsmodellen” som modellen också kallas är en 
metod där faserna i modellen är tydliga och har beslutsvägar i respektive grind. Då 
besluten är centralstyrda och därmed behöver hög grad av dokumentation innan 
grinden kan godkännas är modellen tidskonsumerade. Denna långa 
dokumentationsprocess bidrar till att projekten anses vara byråkratiska. 
Vattenfallsmodellen kritiseras också negativt med anledning till att denna tunga 
dokumentation medför att ifall projektets förutsättningar ändras läggs projektet 
ner istället för att ändra inriktning. Det som är positivt med vattenfallsmodellen är 
att om projektet läggs ner bidrar all dokumentation till att lättare kunna starta upp 
projektet igen och fortsätta där det slutade [2] [5] [6].  

2.1.4.2 Parallell utveckling 

Parallell utveckling eller “Concurrent Engineering” är något som är väldigt vanligt 
vid produktutveckling. Inom exempelvis produktutveckling genomförs processer 
parallellt såsom mekanik- och elektronikkonstruktion och 
programvaruutveckling. Detta bidrar till att tiden minskas i projekten och att 
produkten kommer till marknaden snabbare. Det bidrar även till att 
projektarbetarna jobbar mer tvärfunktionellt vilket kan ge en bättre produkt i 
slutändan i form av kvalitet och minskade kostnader. Problemet med denna 
modell är att när exempelvis elektronikkonstruktörerna kommer på att de vill få in 
någon komponent som inte får plats på grund av något som 
mekanikkonstruktören konstruerat sedan tidigare. Denna risk minimeras med 
avstämningspunkter där utvecklingen av olika delar stäms av och eventuella 
förändringar klargörs. En förutsättning som bidrar till förbättring är arbetet med 
Computer Aided Design (CAD) som är ett dataprogram som är till för 
formgivning och konstruktion som underlättar kommunikation. Andra metoder 
som hjälper Concurrent Engineering är Quality Function House (QFD) och 
Design for Manufacturing and Assembly (DFMA). DFMA är en metod som 
bygger på att få fram mer monteringsvänliga produkter genom att göra 
produkterna enklare i och med användande av fler standardprodukter och 
modularisering som underlättar montering [5] [8] [9]. 

2.1.4.3 Dynamisk utveckling 

Den dynamiska modellen är en modell som utgår från snabbhet, enkelhet, 
flexibilitet, kundfokusering och delegering där dessa utgångspunkter utgår ifrån ett 
samskapande. Tvärfunktionella team och kundfokusering med flexibla 
beslutspunkter ger dynamisk funktionell samverkan [6].  
 
Att jobba agilt menas med att koncentrationen är på kundfokus och vara 
anpassningsbar. Agil projektledning har påverkats mycket från den japanska 
bilindustrin och Lean. Att inspiration har hämtats ifrån Lean grundar sig i att 
effektiviteten är bättre då de fokuserar på att med små resurser maximera effekten. 
De agila metoderna tillsammans med Lean-konceptet kan sammanfattas i sex 
stycken punkter [4].  
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De centrala värderingarna är: 

• Eliminera slöseri 

• Fokusera på lärande 

• Skjut på åtagande 

• Leverera snabbt 

• Respektera människor 

• Optimera helheten [4] 

Eliminera slöseri 

Den tid som inte skapar värde är slöseri. Detta innebär att all sorts väntan är 
slöseri, bland annat väntan i form av något godkännande är slöseri. Att minimera 
slöseri kan leda till att ledtiden förkortas [4].  

Fokusera på lärande 

Att misslyckande händer ska ses som något naturligt och nödvändigt för att testa 
samtliga handlingssätt. Dessa misslyckanden ska dock ses som en lärdom, något 
som Lean uttrycker som ständigt lärande eller att arbeta med ständiga 
förbättringar. För att jobba med ständiga förbättringar måste gruppen få stanna 
upp och reflektera för att kunna fatta beslut som leder till förändring och ett 
effektivare arbete [4].   

Leverera snabbt 

Minnet är något som ofta sviker människor och detta innebär att detaljer omkring 
det fattade beslutet suddas ut och kan förändra villkoren. Att agera så snabbt och 
effektivt som möjligt är då en nödvändighet för att omvärlden inte ska förändra 
dessa villkor som gruppen jobbar med [4].  

Skjut på åtagande 

Vad är bäst, om man fastslår en tidsplan även att resultatet blir bättre om man 
jobbar två veckor längre än planerat? Åtaganden är något företag ser som 
problematiskt, att då skjuta på åtagandet kan då istället ses som en möjlighet då 
målet är närmare. Det finns nämligen en risk i att gruppen blir för fäst i åtaganden 
och har svårt att förändra beslutet [4].  

Respektera människor 

De som jobbar längst ut på linan är de som har bästa kunskaperna för att fatta rätt 
beslut. Detta synsätt bygger på att i grunden respektera medarbetarna och deras 
kompetens. Denna kompetens tas då tillvara på istället för att högre chefer som 
inte kan lika mycket i frågan ska fatta beslutet [4].  
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Optimera helheten 

Att genomföra förbättringar på en avdelning behöver inte nödvändigtvis skapa 
nytta. Att till exempel höja produktionstakten men fortfarande sälja samma 
volymer bygger enbart lager och därmed kapitalbindningen hos företaget. Att 
istället eliminera flaskhalsar som bromsar processen är något som optimerar hela 
verksamheten [4].  

Agila principer 

De agila metoderna är inkrementella och lättrörliga och kan därmed anpassas till 
förändringar under projektet gång och kring vår omvärld. Istället för de 
traditionella faserna finns istället sprintar som är generellt sätt kortare men har 
fortfarande en definierad längd. De agila metoderna har ofta andra roller i teamet 
så som produktägare, Scrum master och utvecklingsteam. Scrum mastern kan ses 
som den traditionella projektledaren men med något mindre ansvar. För att 
förtydliga agila projekt utgår de ifrån 12 stycken principer som togs fram av 17 
företrädare för olika agila metoder i Snowbird i Utah 2001 [4] [10].  

De 12 stycken principerna är: 

1. "Att tillfredsställa kunden genom tidig och kontinuerlig leverans av värdefull programvara är 
högsta prioritet.  
 

2. Alla förändrade krav är välkomna, även de som kommer sent under utvecklingen. 
Förändringar ska ses som en möjlig konkurrensfördel.  
 

3. Leverera fungerande programvara ofta, ju oftare desto bättre.  
 

4. Verksamhetskunniga och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under projektet.  
 

5. Bygg projektet kring motiverade individer. Ge dem det stöd och den miljö de behöver för att få 
arbetet gjort. Lita på teamet.  
 

6. Kommunikation ansikte till ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla 
information, både till och inom utvecklingsteamet.  
 

7. Fungerande programvara är främsta måttet på framsteg.  
 

8. Agila metoder verkar för uthållighet. Sponsorer, utvecklare och användare ska kunna hålla 
jämn utvecklingstakt under obegränsad tid.  
 

9. Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig teknik och bra design stärker 
anpassningsförmågan.  
 

10. Enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte görs - är grundläggande.  
 

11. Bäst arkitektur, krav och design växer fram med självorganiserande team.  
 

12. Med jämna mellanrum reflekterar teamet över hur det kan bli mer effektivt och justerar sitt 
beteende därefter." [4, p.36–37]   
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2.1.4.4 Scrum 

Scrum-metoden är en agil metod som fått namn efter en engelsk rugbyterm som 
är den klunga som formeras då bollen sätts igång. Metoden har sin början i IT- 
och mjukvaruutvecklingen där förändringar hände ofta [4].  
 
Metoden har ett synsätt att inte blanda in fler personer än att samtliga kan slå sig 
ner och titta varandra i ögonen. Beroende på vilken förespråkare av 
grupputvecklingsteori sägs att gruppen ska vara någonstans mellan fem till nio 
stycken. Förseningar motverkas genom att använda tvärkompetens och därmed 
slipper ta in utomstående kompetens som tar längre tid att sätta in sig i projektet. 
Det gäller då alltså att kunna ha en specialistkompetens men ändå kunna ha en 
sådan bred roll för att kunna hjälpa till när problem uppstår. En förutsättning av 
samarbete och flexibilitet är alltså central [4]. 
 
För att leda projektet formulerar teamet en lista som kallas “backlog”. I listan 
finnas alla steg som behöver genomföras. Sedan genomför produktägaren en 
prioriteringsordning. Därefter påbörjas arbetet utefter prioriteringsordningen. 
Arbetet pågår under så kallade sprintar. Dessa sprintar är ungefär en till fyra 
veckor långa. Sprinten inleds med planeringsmöte och avslutas med ett 
granskningsmöte där projektet redovisas mot samtliga intressenter. Genom 
granskningsmötet får samtliga intressenter veta hur långt projektet är och hur 
modellen ser ut just nu, detta skapar en samsyn kring projektet. Under sprintarna 
genomförs dagligen så kallade daily Scrums, detta har tagits upp tidigare under 
rubriken 2.1.3.11 projektmöten [2].  
 
Det finns som sagts tidigare en Scrum master som kan ses som en projektledare 
men har en mindre beslutande roll och en högre omfattande roll kring hur 
gruppen jobbar med processen (se figur 2.4). Ändå kan ett behov av en 
projektledare finnas i exempelvis mer kundorderprojekt då projektledaren behövs 
för ekonomiska beslut och som en brygga mellan kund och Scrum mastern [4].  
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Figur 2.4 Beslutsfattande i relation från traditionella vs agila projekt. [4, p.48]  

Produktägare är en roll som ansvarar för produkten och har koll på 
eftersläpningar. Denna roll innefattas ofta i agila projektmodeller och så även 
i Scrum, där syftet som produktägare är att ansvara för kraven och att prioritera 
vad som ska göras. Denna person godkänner resultaten i respektive delmål eller 
brytpunkter. Det finns ingen tydlig roll hur produktägare ska definieras eller 
kombineras med projektrollerna men det kan vara praktiskt att projektledaren 
agerar som produktägare mot projektteamet. I kravbeskrivningarna finns alltid 
oklarheter som måste utredas, att då använda produktägarens kompetens är då 
nödvändig för att inte tappa tid. Att avsätta tillräcklig tid anses som en 
nödvändighet och teamet bör ställa krav på produktägaren. Exempelvis kan de 
komma överens om att produktägaren ska vara tillgänglig en timma om dagen för 
att svara på frågor [4] [5].  
 
Tonnquist [5] tar upp att produktägarens roll hanteras olika beroende på 
verksamhet och menar på att denna person kan sitta i styrgruppen eller vara en 
delprojektledare. Ett fall som Tonnquist [5] tar upp är när produktägaren satt med 
i styrgruppen så styrdes projektledaren av produktägaren. I ett annat fall när 
produktägaren var delprojektledare samlade projektledaren in behoven som 
konkretiserades ner till gemensamma prioriteringar kring projektet. Det är dock av 
vikt att produktägaren är insatt i intressenter och sin egen verksamhet för att 
kunna genomföra prioriteringarna [4] [5].  
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2.2 Störningar och variation i processer 

2.2.1 Arbeta med processer 

Bergman och Klefsjö [11] tolkar kort offensiv kvalitetsutveckling som att  
“man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar 
till lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade 
och som har fokus på organisationens processer.” [11, p.38] 
Inom offensiv kvalitetsutveckling arbetar man aktivt med att förebygga, förändra 
och ständigt förbättra inom en verksamhet istället för bara kontrollera och 
reparera när problem uppstår. Kvalitets- och förbättringsarbete är en process som 
skall upprepas i tiden och är inte av engångskaraktär [11]. Bergman och Klefsjös 
[11] modell för offensiv kvalitetsutveckling består av sex ingående delar där en av 
dessa delar beskriver verksamhetsprocesser.  
 
En process omvandlar olika typer av resurser som exempelvis information, 
material och arbetskraft till ett resultat. Resultatet kan vara i form av exempelvis 
en produkt eller tjänst beroende på vilka resurser som matas in och till vilket 
kundbehov det ska tillfredsställa. Processer är inte av engångskaraktär utan skall 
upprepas fortlöpande i tiden där kundbehovet skall tillfredsställas med så liten 
resursåtgång som möjligt. Processer brukar delas in i tre olika grupper, 
ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser [11].   
 
Huvudprocessen har fokus på att de externa kunderna satisfieras och att den 
produkt som skall skapas i processen förädlas. Ett exempel på en huvudprocess är 
en produktionsprocess där produkten tillverkas för att sedan levereras ut mot en 
extern kund [11].   
 
Stödprocessen skall tillgodose huvudprocessen med de resurser den behöver för 
att utföra sitt uppdrag. Stödprocessen kan exempelvis ansvara för att arbetskraft, 
underhållspersonal och korrekt information levereras till huvudprocessen [11].   
 
Ledningsprocesser är processer som innehar arbetsuppgifter relaterade till strategi, 
mål och planering för en verksamhet. Dessa processer skall även sträva efter och 
genomföra förbättring av de resterande processerna inom verksamheten. Exempel 
på ledningsprocesser är revisionsprocesser och strategisk planering [11].  

2.2.2 Variation 

Bergman och Klefsjö [11] för fram att variationer kan inta många olika former, där 
en tillverkningsprocess exempelvis kan utsättas för variation från vibrationer, 
kalibreringsfel av mätverktyg och varierande temperatur eller fuktighet. I en 
tjänsteprocess uppstår istället variation genom bland annat bristande rutiner, dålig 
informationskvalitet som leder till osäkerhet och variation utifrån olika individers 
skillnader. Vissa variationer är urskiljbara där uppkomsten till variation kan 
identifieras medan andra kan vara slumpmässiga där uppkomsten inte kan kopplas 
till en specifik bakomliggande orsak. När de urskiljbara variationerna eliminerats 
inom en process kan processen inta statistisk jämvikt, en stabilitet med 
förutsägbart utfall [11].   
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2.2.3 Produktionsstörningar 

Produktionsstörningar enligt Bellgran och Säfsten [3] definieras olika i teori och 
tillämpning. Även ur vilket perspektiv man blickar över produktionsstörningarna 
påverkar hur de definieras. Underhålls-, produktions- och kvalitetsperspektiv är 
olika synvinklar på produktionsstörningar. Tekniska komplikationer och 
produktionsstopp är störningar som vanligtvis definieras utifrån ett 
underhållsperspektiv medan produktionsperspektivet har mer fokus på 
effektiviteten av tillverkningen utifrån planerade eller oplanerade avbrott. Ur 
kvalitetssynvinkel fastställs störningar utifrån variation i produktens kvalitet. 
Bellgran och Säfsten [3] menar vidare att “störningar kan bland annat ses som 
förluster” [3, p.393] där Ljungberg [12], kategoriserat olika förluster enligt följande:  

• Utrustningsfel och avbrott 

• Ställtid och justeringar 

• Tomgång och småstopp 

• Reducerad hastighet 

• Defekter i processen, löpande produktion 

• Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

Då olika individer kan ha olika definitioner av produktionsstörningar krävs en klar 

och tydlig definition om vad störningsbegreppet innefattar för att företaget skall 

kunna arbeta med systematiska förbättringar enligt Bellgran och Säfsten [3]. 

Bellgran och Säfsten [3] menar på att det samtidigt är svårt att förbättra något som 

inte mäts eller följs upp. Störningar kan orsaka tidsförluster i olika 

omfattningsgrad. Småstopp som uppstår mer regelbundet är enligt Ylipää [13] ofta 

betydande, ibland kan de även sammanräknat uppta mer tid än längre stopp som 

inträffar mer sällan.   

2.2.4 Kvalitetsbristkostnader  

Joseph Juran pratade redan 1951 i sin bok “Quality Control Handbook” om 
kvalitetsbristkostnader, “Cost of Quality” [11]. Begreppet 
“kvalitetsbristkostnader” kom sedan att delas in i fyra delar enligt Bergman och 
Klefsjö [11]:   

• Interna felkostnader 

• Externa felkostnader  

• Kontrollkostnader 

• Förebyggande kostnader 

Interna felkostnader, kostnader som uppkommit utifrån felaktigheter eller avvikelser 
ställda mot kundens krav och som identifierats internt innan leverans ut mot 
kund. Kassation, omarbete samt stopp- och väntetider är exempel på några interna 
felkostnader. De interna felkostnaderna uppskattas vara 40 % av de totala 
kostnaderna, exklusive goodwill-förluster [11].   
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Externa felkostnader, kostnader kopplat till en felaktig eller avvikande produkt som 
identifierats utanför verksamheten av kunden. Reklamationer, goodwill-förluster 
och garantikostnader är exempel på externa felkostnader [11].  
 
Kontrollkostnader, kostnader kopplat till olika typer av kontroller och inspektioner 
inom produktionen utifrån kundens krav. Att exempelvis kontrollera levererade 
och tillverkade produkter medför kontrollkostnader [11].   
 
Förebyggande kostnader, kostnader utifrån förebyggande åtgärder för 
kvalitetsförbättringar inom utvecklings- och produktionsprocessen. Kostnader i 
form av personalutbildning, granskning och värdering av leverantörer samt 
implementering av ett kvalitetsledningssystem är exempel på detta [11].  
 
Bergman och Klefsjö [11] förklarar ytterligare att interna felkostnader är lättast att 
identifiera och följa upp utifrån en jämförelse mellan de fyra kategorierna av 
kostnader. Externa kostnader är något svårare att kartlägga och följa upp, 
exempelvis vad förluster av kundaffärer på grund av försämrat kundförtroende 
har haft för resultat [11].  
 
Undersökningar kopplat till kvalitetsbristkostnader inom organisationer verifierar 
att kostnaderna infaller mellan 10–20 % och i vissa fall även högre. 
Kvalitetsbristkostnader uppskattas vara högre i tjänsteföretag där en studie av 
Crosby uppskattar att kostnaderna kan uppgå till 35 % [11].   

2.3 Kommunikation  
Tonnquist [5, p.108] anser att “kommunikation handlar om att sprida och dela kunskap 
med andra, vilket är bland det mest centrala i allt projektarbete.”  Samtidigt uttrycker Peter 
Erikson [14, p.72] rörande kommunikation att “Låt oss anta att ett företag eller en 
organisation helt låter bli att arbeta med information. Följden blir att ingen vet någonting. Ingen 
vet hur det var, hur det är eller hur det blir. Ett sådant företag överlever inte särskilt länge. 
Utgångspunkten är alltså att kommunikation är nödvändig.”   
 
Ett företag med relativt få anställda, få beslutsnivåer, är avgränsad geografisk 
alternativt har ett relativt litet utbud av produkter eller tjänster kan karaktäriseras 
som en mindre organisation enligt Peter Erikson [14]. När ett företag växer och 
fler anställda införskaffas eller kunderna ökar uppstår en förnödenhet av en 
särskild funktion för just kommunikationsfrågor. Organisationens storlek har 
blivit större där medarbetarna inte längre har lika bra inblick i varandras arbets- 
och ansvarsroller i följd av att alla inte heller känner alla. De tidigare 
kommunikationsvägarna är försvårade och behovet av riktlinjer kring både intern 
och extern kommunikation blir nödvändigt [14].  
 
När en sändare och en mottagare skickar information mellan varandra skapas 
kommunikation. Informationen i sig är enkelriktad medan kommunikationen 
mellan sändaren och mottagaren är dubbelriktad. Anledningen till att 
kommunikation uppstår är att den vill uppfylla ett syfte. Detta benämns som 
“effekt” i modellen nedan (se figur 2.5) [5]. 
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Figur 2.5 Kommunikationsmodellen [5, p.109]  

I en konversation mellan två individer behöver personen som förmedlar 
information göra det på ett sätt så att mottagaren förstår och inte missuppfattar. 
Sändaren skickar kodad information som mottagaren behöver avkoda för att 
förstå dess budskap. Samtidigt måste mottagaren återkoppla om informationens 
budskap kommer fram eller om sändaren behöver göra ett nytt försök med att 
överföra sitt budskap. Mitt i allt det händer finns det även störningar som 
förhindrar informationen från att avkodas på ett enkelt, vilket kan medföra att 
informationen inte uppfyller sitt mål [5].   

2.3.1 Intern kommunikation 

Peter Erikson [14] för fram exempel på varför effektiv intern kommunikation kan 

vara användbart att fokusera på inom verksamheter. Nedan följer några av dessa 

exempel:   

• Skapa enighet om mål. 
När organisationen och dess anställda fortlöpande kommunicerar och 
diskuterar sin färdriktning blir det lättare för samtliga inom verksamheten 
att enas om riktningen och dess nödvändigheter. Samsynen skapar 
effektivitet då alla drar åt samma riktning. Peter Erikson [14, p.73] anser 
vidare att “kommunikationen måste fungera minst lika bra på mellanchefsnivå och i 
varje arbetsgrupp”. 

• Ge bättre beslutsunderlag. 
Genom bättre kommunikation och tillgång till rätt information kan de 
anställda inom verksamheten ta bättre beslut utifrån ökad lärdom. Peter 
Erikson [14] anser att ett bristfälligt underlag kan medföra risken att både 
företagsledningen och dess anställda går åt fel riktning.  
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• Enhetliga budskap. 
För att kunden skall kunna få ett tydligt och enhetligt budskap från sin 
leverantör krävs det att leverantören skickar ut samma budskap och svar 
oavsett vilken intressent som blir inkopplad från leverantörens sida. Om 
informationen mot kunden inte är enhetlig riskerar båda verksamheterna 
att missförstå varandra. När flera personer involveras inom 
informationsutbytet uppstår olika tolkningar av det budskap som skall 
levereras vilket kan skapa problem när budskapet förs fram från olika 
perspektiv. Ett enhetligt budskap kan på så sätt minimera risken för 
missförstånd och skapa förutsättningar för samsyn [14]. 

• Underlätta samarbete. 
Inom företag där det förekommer arbete i projektform och nätverk med 
olika involverade processer är värdet och relevansen för effektiv 
kommunikation speciellt viktig. Genom effektivt informationsutbyte 
mellan medarbetare kan samarbetet underlättas där tydlighet förenklar 
arbetsgången [14].  

• Underlätta delegering. 
För att kunna delegera ut ansvar anser Peter Erikson [14] att ett väl 
fungerande informationsutbyte är en förutsättning. Om informationen 
lagras hos få specifika individer anser Peter Erikson [14] även att 
verksamheten måste drivas centraliserat.  

• Nå bättre resultat/öka lönsamhet. 
Vilken påverkan effektiv kommunikation har på en verksamhet är svårt att 
påvisa utifrån avkastningsparametrar på insatta resurser. I slutändan 
mynnar dock förbättrad intern kommunikation ut i att bidra till att höja ett 
resultat, så som en verksamhets lönsamhet eller kvalitet [14]. 

Peter Erikson [14] förmedlar vidare enligt figur 2.6 den effekt förbättrad 
kommunikation medför på medarbetarnas förmåga att prestera i grupper och på 
egen hand inom verksamheten. Figuren påvisar att förbättrad kommunikation 
leder till ökade kunskaper som får som följd ökad insikt och motivation för de 
anställda. Detta gör att medarbetarna i sin tur kan ta bättre beslut som leder till 
bättre problemlösningsförmåga och får ett intresse av att vilja lära sig nytt samt 
dela med sig [14].   
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Figur 2.6 Effekten av förbättrad kommunikation på medarbetare [14, p.76].  

2.3.1.1 Kanaler för intern kommunikation  

Peter Erikson [14] utgår ifrån tre olika typer av kanaler för intern kommunikation; 
digitala kanaler, skriftliga/tryckta kanaler och muntliga kanaler. De digitala 
kanalerna består av bland annat e-post, sms, video- och filminspelning och 
databaser [14]. Skriftliga kanaler avser olika tryckta informationsdokument som 
bland annat kan vara utskrivna från det digitala underlaget. Skriftliga dokument 
har en styrka då informationen är nedskriven kan läsaren gå tillbaka i texten och 
läsa om textstycken. Samtidigt ställer dokumentation krav på tydlighet och 
felfrihet för att olika individer inte skall tolka underlaget olika. Uppfylls dessa två 
punkter minimeras sannolikheten för missförstånd och feltolkning. Nackdelen 
med denna kanal är bristen på dubbelriktad kommunikation där frågor och svar 
blir tidsförskjutet [14]. Peter Erikson [14] anser vidare att denna kanal mest är 
lämplig för att vidarebefordra och dokumentera fakta och inte lika användbar för 
dubbelriktad intern kommunikation.   
 

Muntliga kanaler kan vara i form av möten, seminarier, konferenser, utbildningar 
eller kopplat till andra kanaler för muntlig dialog. En styrka med muntliga dialoger 
är att de individer som kommunicerar har möjlighet att ställa frågor, föra fram sin 
åsikt och få information förtydligat. Dock anses möten och andra muntliga 
kontakter vara tidskonsumerande där möten även kan bli ineffektiva. Många 
gånger deltar de anställda under hela mötet trots att vissa delar endast berör några 
enstaka individer [14].  
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2.3.2 Extern kommunikation 

Arbetet med den externa kommunikationen mot kunder och andra externa aktörer 
sker i större grad av företagets marknads- och försäljningsenheter. Enheterna 
arbetar bland annat med att öka förtroendet och påverka attityder bland externa 
intressenter kring verksamheten samt införskaffa information från omvärlden. 
[14]. Peter Erikson [14] för vidare fram några anledningar till varför ett företag 
borde arbeta med att effektivisera sin externa kommunikation:  

• Höjt värde på företaget. 
När ett företag blir mer välkänt och bekant för omvärlden ökar värdet av 
företagets immateriella tillgångar som exempelvis varumärket och 
företagets status.  

• Behov av utökad dialog med andra intressenter. 
Extern kommunikation handlar inte bara om kontaktyta ut mot kund utan 
även andra aktörer såsom myndigheter, organisationer och leverantörer 
med flera. Dessa aktörer kan ha inflytande på verksamheten vilket medför 
ett värde i att arbeta med extern kommunikation mot fler aktörer än bara 
kunden.  

• Underlätta rekrytering. 
Enligt Peter Erikson [14] har ett företag med starkare varumärke lättare att 
rekrytera duktig personal som behövs inom verksamheten. För att locka till 
sig personal i ett tidigt skede krävs kommunikation och kontaktyta ut mot 
bland annat skolor och universitet för att studenter skall få upp ögonen för 
verksamheten.  

• Nå bättre resultat/öka lönsamhet. 
Genom bättre kommunikation mot externa intressenter kan dialoger 
uppstå som ökar exempelvis försäljning och anseende. Detta i sin tur kan 
medföra en lönsammare verksamhet.  
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2.3.3 Informationskvalitet 

Stig-Arne Mattsson [15] förmedlar att information används som underlag inom 
företagsledningar som analysobjekt i syfte att stötta olika typer av beslut inom 
verksamheten. Kvaliteten av informationen påverkar företagets förmåga att 
analysera informationen korrekt och utifrån det ta rätt beslut för verksamheten 
[15]. Stig-Arne Mattson [15] betraktar informationskvalitet utifrån tre olika 
faktorer, hur tidsaktuell, komplett och korrekt informationen är (se figur 2.7).   

 

Figur 2.7 Informationskvalitetens tre dimensioner [15, p.289]  

Korrekt information har krav på hög validitet där informationens budskap tolkas 
på det sätt som avsändaren syftade den för. Om en kund och en leverantör 
exempelvis har olika syn på när en kundleverans skall ske saknar informationen 
hög validitet då den misstolkas. Korrekt information har även krav på att vara 
reliabel. Om samma kund och leverantör denna gång har samsyn kring leveransen 
har informationen hög validitet, men informationen kan samtidigt ha låg 
reliabilitet om exempelvis trovärdigheten att leveransen sker enligt deras 
orderavtal är låg [15].   
 
Den andra faktorn som påverkar informationskvaliteten är hur tidsaktuell den är. 
Information som inte är tidsaktuell kan förlora relevans då den blir utdaterad för 
ändamålet. Informationen kan ha påverkats under den period som den saknades 
från mottagaren vilket gör att den inte längre är lika representativ för ändamålet. 
Informationsvärdet påverkas olika av tiden där vissa typer av information faller 
mer än andra under samma tidsåtgång. Exempelvis minskar leveransavisering i 
förhållande till försäljningsstatistik mer under samma tidsåtgång (se figur 2.8) [15].  
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Figur 2.8 Informationsvärde som funktion av tid. [15, p.291]  

Den tredje och sista faktorn Stig-Arne Mattsson [15] nämner är hur komplett 
informationen är. Komplett information ställer informationens befintliga tillstånd i 
förhållande till hur informationen kan vara eller förväntas vara. Detta i syfte att 
skapa underlag för verksamheten att analysera och ta beslut. Om informationen 
bara delvis har den informationen som exempelvis en kund efterfrågar är 
informationen inte fullständigt komplett. Information är påverkningsbar och kan 
tolkas annorlunda från person till person vilket ställer krav på samsyn för de 
intressenter som har användning av uppgifterna för samma ändamål [15]. 
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3 Metod 
Syftet med studien var att åstadkomma konkreta förbättringsförslag inom NPB:s 
befintliga arbetsmetodik för verksamhetens kundprojekt. En kvalitativ fallstudie 
som metod ansågs därför vara lämpligt då studien skulle kartlägga processer och 
genom denna täckande information kunna generalisera resultatet [16]. För att få en 
målande beskrivning över verksamheten gjorde gruppen en förstudie och samlade 
data genom intervjuer, observationer, litteraturstudie och datainsamling från 
interna dokument. På detta sätt uppkom en metodtriangulering. Utifrån detta 
underlag besvarar studien sin första frågeställning.  
 
För att besvara studiens andra och tredje frågeställning behövde informationen 
som samlats in grupperas, brytas ner och analyseras. För att åstadkomma detta 
utfördes en släktskapsanalys där problempunkterna grupperades och placerades i 
ett Paretodiagram utifrån samband. Som hjälpmedel för att bryta ner 
problempunkterna i grundorsaker till deras uppkomst använde studien en 
felträdsanalys. Huvudproblemen infördes sedan i en miniriskanalys där 
fallföretagets avdelningar fick värdera riskernas felsannolikhet och 
allvarlighetsgrad. Detta låg sedan till grund för studiens förbättringsförslag för att 
minska tidsåtgången inom fallföretagets kundprojekt.  

3.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien initierades genom att från teorin hitta olika utgångspunkter från 
syftet och frågeställningarna och därmed hjälpa gruppen i vilka metoder som 
skulle användas i förstudien. De metoder som hämtades var intervjuer, 
observationer och interna dokument och hur dessa datainsamlingsmetoder 
genomförs och struktureras. För att studiegruppen skulle kunna gå in på konkreta 
detaljer under intervjuerna genomfördes också teoriinhämtning kring 
projektledning. Genom att söka och använda underlag från verifierade 
forskningsverk kunde studien analysera den data som framkom. Detta 
genomfördes utifrån läroböcker och artiklar som hittades via hemsidan Primo, 
som är hemsidan för biblioteket tillhörande Jönköping University. 
 
För att kunna besvara den andra och tredje frågeställningen var studiegruppen 
tvungna att konkretisera fram riskerna och göra dessa överblickbara. För att kunna 
göra detta gjordes ytterligare en litteraturstudie i ett senare skede efter förstudien.  

3.2 Förstudie 
Vid första mötet mellan studiens författare och fallföretaget hade ingen av 
parterna ett klart problemområde som mer noggrant borde undersökas. Därför 
utfördes inledningsvis en förstudie som syftade till att utforska och upptäcka 
potentiella problemområden som skulle forma studiens syfte. Förstudiens 
datainsamling utgjordes av intervjuer med inblandade parter inom fallföretagets 
projekt, observationer och granskning av interna dokument. Förstudiens syfte var 
även att kartlägga risker inom fallföretagets projekt. Studiegruppens förstudie är 
vad som Patel och Davidson [16] beskriver som förundersökning och medför att 
studiens första frågeställning kan besvaras.   
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3.2.1 Intervju 

Företagets olika inblandade parter inom företagsprojekten intervjuas för att 
studien skall få en tydlig överblick över eventuella felkällor inom projekten. I syfte 
att ge studiegruppen en målande beskrivning av intervjuobjektens arbetsuppgifter 
och problembild genomfördes semistrukturerade intervjuer. Studiegruppen 
använde sig mer av ett tema där intervjuobjektet får svara helt fritt på frågorna 
[16]. De intervjuade individerna fick från början förklara de ingående 
arbetsuppgifterna i sin arbetsroll för att skapa en tydlig bild över deras ansvarsdel 
inom fallföretagets projekt. Intervjuunderlaget utgick ifrån ett frågeformulär där 
studiegruppen tillsammans med intervjupersonerna öppet diskuterar 
problemområden inom företagets projekt. Frågorna behövde inte nödvändigtvis 
komma i en specifik ordning utan kom att följa de spår deltagarna valde att gå. 
Det som framkom ur varje intervju kom att sammanfattas av studiegruppen i ett 
dokument där det framgick vilken specifik grupp som har sagt vad (se bilaga 1). 
När samtliga involverade avdelningar hade intervjuats sammanställde 
studiegruppen de problem som identifierats. Efter att intervjuerna sammanställts 
fick de intervjuade personerna läsa igenom studiegruppens sammanfattning för att 
validera att tolkningen var korrekt. För att skapa en öppenhet och tillförlitlighet 
bland de deltagande tydliggjordes studiens syfte innan intervjun påbörjades [16]. 

3.2.1.1 Intervjudeltagare 

På marknads- och försäljningsavdelningen har två tekniska säljare intervjuats, en 
nyanställd och en mer erfaren säljare. Studien införskaffade informationen kring 
projektledarens arbetsroll genom intervju med två projektledare och dessa två är 
erfarna med lång arbetserfarenhet från NPB inom projektledning. Inom 
mekanikkonstruktion intervjuades en erfaren konstruktör som varit inblandad vid 
konstruktion av flertal kundorder inom NPB. Inom studien intervjuades tre 
elektronikkonstruktörer med varierande erfarenhet.  
 
Inom inköp har två olika inköpare intervjuats där individerna ansvarar för olika 
typer av inköp. Den ena inköparen ansvarar för inköp av specialkomponenter och 
har mångårig erfarenhet inom denna roll. Den intervjuade har ingen utbildning 
kring inköpsrollen utan erhållit kompetensen genom intern utbildning 
i NPB:s regi. Inköparen har både ett strategiskt och operativt ansvar inom 
NPB. Den andra inköparen är ansvarig inköpschef och har jobbat inom 
arbetsrollen som inköpare i många år dels på NPB och dels i andra företag. 
Individen har ansvar för specialkomponenter.  
 
Intervju kring elektronik- och mekanikmontering genomfördes med två erfarna 
montörer där den ena ansvarar för elektronikmontering och den andra för 
mekanikmontering. En intervju genomfördes även med den individ som är 
ansvarig för verkstadstillverkningen och monteringen. Verkstads- och 
monteringsansvarig har en mångårig erfarenhet inom befattningen.  
 
Studien genomförde en intervju med den tekniska chefen för elektronik och 
automation där den tekniska chefen har mångårig erfarenhet av programmering.  
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3.2.2 Observation 

Observationerna syftade till att kontrollera om problemen intervjudeltagarna och 
vad de interna dokumenten belyste kunde valideras samt låg även observationer 
till grund för intervjuunderlaget [16]. Observationsunderlaget kompletterades även 
av studiens ena författares tidigare observationer, då han tidigare har varit delaktig 
som mekanikkonstruktör inom fallföretagets verksamhet. Denna 
“insiderkunskap” kan anses som en verklig tillgång för forskningen [17]. Detta 
innebär dock risker i form av att insiderpersonen inte ser möjligheter som är 
triviala. Detta medför att en utomstående inte nödvändigtvis har svaret utan kan 
se annorlunda på situationen och kan hjälpa insiderpersonen med nya insikter 
[17].  

3.2.3 Interna dokument 

Datainsamling i studiens förstudie bestod även av att granska några av 
fallföretagets interna dokument. De interna dokumenten användes i utforskande 
karaktär och likt intervjuerna syftade till att identifiera underlag av värde för vidare 
analys. De interna dokumenten bestod främst av statistik och register för olika 
interna projekt som genomförts tidigare [16]. 

3.3 Kategorisering och släktskapsanalys 
Det kvalitativa data som samlats in under intervjuerna och genom observation har 
kategoriserats och sammanställts i ett Paretodiagram. Paretodiagrammet har fått 
sitt namn efter nationalekonomen och statistikern Vilfredo Pareto som utvecklade 
diagrammet som hjälpmedel för att identifiera vilket problem som ett företag skall 
ta itu med först utifrån problemens storlek eller vikt. Antalet problem kartläggs 
och fördelas in i klasser där varje klass illustreras av en egen stapel vars höjd 
baseras på antalet problem fördelat in i klassen. Staplarna sorteras i 
storleksordning där den största stapeln placeras åt vänster och sedan i fallande 
ordning. De allra minsta staplarna som storleksmässigt tillför lite värde individuellt 
kan sammanställas i en gemensam “övrigt”-grupp och placeras längst åt höger i 
diagrammet. På detta sätt blir de olika kategorierna överskådliga och kan belysa 
vilket problem som ett företag bör ta tag i först utifrån dess storlek eller vikt [11]. 
Ett Paretodiagram kan exempelvis utgå ifrån olika typer av felkällor eller 
kvalitetsdefekter där spridningen av de olika defekterna påvisar vilken defektklass 
som är allvarligast. 
 
För att utföra ett Paretodiagram måste först data samlas in och kategoriseras i 
klasser efter någon typ av samhörighet eller utifrån intervall. Studiegruppen har 
utifrån intervjuerna införskaffat problempunkter som respektive avdelning anser 
påverkar kundprojekten negativt. Genom utvärdering med fallföretaget har 
studiegruppen grupperat dessa problempunkter till olika klasser där 
klassfördelningen baseras på punkternas släktskap. 
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3.4 Metodik för problemnedbrytning 
För att identifiera de bakomliggande grundorsakerna till de kvalitativa 
problempunkterna inom Paretodiagrammet inspirerades studien av en 
felträdsanalys (FTA). FTA är ett diagram som utgår ifrån logiska händelser som 
påvisar sambandet mellan en ovälkommen händelse och orsaker till dess 
uppkomst. Den ovälkomna händelsen definieras som en “topphändelse” där 
händelsen sedan grenar ut i andra direkta händelser/orsaker till att topphändelsen 
inträffar. De olika grenarna till topphändelsen fortsätter att brytas ner i egna 
grenar tills ett träd av orsaker till topphändelsen och dess grenar har kunnat 
identifieras [11]. För att kunna bryta ner grenarna utifrån logiska samband krävs 
en god systemkännedom och därför anser Bergman och Klefsjö [11] att de 
personer som deltar inom systemet skall vara inblandade.   
 
Studien har identifierat olika topphändelser inom respektive klass och sedan 
bekräftat med NPB att dessa topphändelser grenat ut i logiska samband. Varje 
topphändelse inom studien är ett eget träd och påvisar olika direkta händelser och 
orsaker till dess uppkomst. Studiens felträdsanalys infördes i analysdelen där varje 
träd är en egen figur. 

3.5 Metodik för riskframtagning 
FMEA som står för felmods- och feleffektanalys är ett bra redskap att använda för 
att få fram en process eller produkts funktion, felorsaker, felsätt 
och felkonsekvenser. För att skatta och kunna hitta en prioriteringsordning av de 
olika felkällorna är det inte ovanligt att man tar fram en numerisk värdering av 
respektive felkälla. Ett exempel på detta kan vara att ta fram RPN-värdet 
(Risk Priority Number). RPN-värdet uppkommer genom skattning av felkällans 
felsannolikhet (F), allvarlighetsgrad (A) och upptäcktssannolikhet (U). Dessa tre 
faktorer multipliceras med varandra och skapar ett RPN-värde där felkällorna med 
högst värde skall prioriteras. En FMEA har även en åtgärdsruta där individen som 
utför analysen kan fylla i en potentiell lösning på felkällan där man efteråt även 
kontrollerar om åtgärden har minskat RPN-värdet [11].  
 
Studien genomförde en mindre version av FMEA, en så kallad miniriskmetod. 
Miniriskmetoden används likt FMEA för att identifiera och prioritera olika risker 
utifrån en skattning av riskvärdet. Likt FMEA har miniriskmetoden ett riskvärde 
som är baserat på felsannolikhet och allvarlighetsgrad av risken, men den räknar 
inte med sannolikheten för upptäckt av den specifika risken. Miniriskmetoden 
innehåller inte heller någon uppföljning av riskvärdet utifrån åtgärderna. 
Felsannolikheten och allvarlighetsgraden värderas på en skala från 1–5 där ett 
värde på ett är lågt och ett värde på fem är högt [5]. Denna metod ansågs vara 
lämplig inom detta examensarbete då riskanalysen endast behövde vara av enklare 
karaktär för att påvisa felkällornas prioritetsordning. Allvarlighetsgraden och 
felsannolikheten för respektive risk värderades från 1–5 av representanter från 
inblandade avdelningar. Vissa frågor krävde också en tidsuppskattning från de 
personer som fyllde i formuläret för att studien skulle påvisa den mängd tid som 
förlorades av vissa risker. Tidsuppskattningen är baserad på den tid som förloras 
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inom ett generellt kundprojekt. 
 
Datainsamlingstekniken för miniriskanalysen var en enkätundersökning där 
enkäten genomfördes utan ledning från studiegruppen. Dock förtydligades 
enkätens innehåll och syfte för att respektive avdelning skulle ha liknande synsätt 
på varför och hur värderingen skulle genomföras. På baksidan av enkäten fanns 
även en förtydligande beskrivning i syfte att skapa samsyn kring enkäten och 
eliminera misstolkningar. Enkäten var konfidentiell då deltagarna fick fylla i vilken 
avdelning de tillhör samt hade studiegruppen insikt i vilka personer inom 
respektive avdelning som besvarade undersökningen. Insamlade riskanalyser 
från NPB:s avdelningar kan utläsas ur bilaga 2. 
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4 Nulägesbeskrivning  

Nulägesbeskrivningen syftar till att ge en inblick i NPB:s verksamhet över deras 
arbetsprocesser i projektform och de problem inom projekten som respektive 
avdelning identifierat.    

4.1 Förstudie 

Förstudien består av två olika typer av kartläggningar, en över projektflödet utifrån 

de olika inblandade arbetsrollerna samt över de problempunkter som anses 

komma upp inom NPB:s kundprojekt. Kartläggningarna sammanställdes utifrån 

intervjuer som kan utläsas i bilaga 1. Förstudien innehåller även underlag från två 

generella kundprojekt inom NPB för att möjliggöra en allmän tidsuppskattning. I 

detta kapitel besvarar studien sin första frågeställning utifrån intervjuunderlagen, 

där frågeställningen var:  

1. Vilka risker och brister uppkommer inom fallföretagets kundprojekt 

utifrån deras projektstyrning? 

Resultatet av förstudiens kartläggning medförde i sin tur att studiegruppen vidare 

kunde analysera de risker som kan uppkomma inom NPB:s projektfas. 

4.1.1 Generellt flödesschema för kundprojekt  

Figur 4.1 är en bild över NPB:s generella flödesschema för deras kundprojekt där 
många aktiviteter sker parallellt. Många parter är inblandade i projekten och varje 
part har funktionsexpertis inom olika områden där det krävs en bra samsyn och 
tydlighet genom hela projektstyrningen. Flödesschemat består av fem olika faser:  

I) Första projektfasen som initieras är försäljning. Här påbörjas kundförfrågor, 
offertarbete och utformande av specifikationer kring kundorder. Fasen 
avslutas när kundordern är bekräftad och godkänd från både kund och 
NPB.    

II) Efterföljande fas är förberedelsefasen. Innan konstruktion, tillverkning, inköp 

och montering kan påbörjas måste planering ske kring den specifika 

kundordern. Resursplanering, förkalkyler och andra diskussionsområden 

initieras. Uppstartsmöte kring kundprojektet är sista steget innan nästa 

efterföljande fas.   

III) När det förberedande arbetet är slutfört påbörjas genomförande 

fasen. Konstruktion av kundorder påbörjas där ritningsunderlaget skickas 

vidare mot inköp. Tillverkning i form av svetsning och montering sker när 

komponenterna från inköp tillkommer. När alla komponenter sitter där de 

ska genomförs programmering av kundordern. Under arbetets gång sker 

avstämningsmöten för att kontrollera att kundprojektet följer tids- och 

kvalitetsramen.  
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IV) När alla nödvändiga aktiviteter i genomförandefasen är klara kan 

en validerande fas starta. Kontroller och testkörning av kundlösning 

genomförs för att garantera att kunden får det som parterna har kommit 

överens om. Om testerna och kontrollerna är godkända avslutas 

valideringsfasen och den sista fasen kan inledas.   

V) Slutförande fas. NPB packar upp kundens produkt i kundens lokal där NPB 

även driftsätter produkten åt kunden. Efter driftsättning har NPB ett 

internt avslutningsmöte där samtliga inblandade parter förmedlar sina 

reflektioner kring kundprojektet i förbättringssyfte för efterföljande 

projekt.    

 

Figur 4.1 Flödesschema för NPB:s projekt   

4.1.2 Kartläggning av processer 

Under rubriken kommen studien att mer ingående beskriva de olika 
arbetsprocesserna som tillkommer inom NPB:s verksamhet i syfte att tydliggöra 
ansvarsroller och arbetsflöde.  

4.1.2.1 Marknad och försäljning 

Marknads- och försäljningsavdelningen står för den första kontaktytan ut mot 
kund och innefattas främst i försäljnings- och förberedandefasen (se figur 
4.1). När kundkontakt uppstår mot marknadsavdelningen skickar NPB över ett 
offertförslag som förhandlas. När förhandlingen är klar mellan NPB och dess 
kund inväntar NPB en orderbekräftelse som initierar produktionsprocessen.  
Deras arbetsroll består bland annat av att skapa nya kundrelationer och bibehålla 
god kundkontakt med befintliga kunder, samla information för projektutformning, 
skapa offertunderlag med kund samt överlämning av kundoffert till ansvarig 
projektledare.   
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4.1.2.2 Projektledning 

När förhandlingen och orderbekräftelsen med kund är fastställd överlämnar 
marknads- och försäljningsavdelningen över den initiala informationen till 
ansvarig projektledare. Informationen som projektledaren tillhandahåller är i form 
av kundorder och kundoffert. Deras arbetsroll är att leda projekt från projektets 
uppstart till kundövergång där kunden tar över maskinen. Ansvarig projektledare 
är inblandad inom samtliga projektfaser men minst inom försäljningsfasen (se 
figur 4.1). När projektledaren har brutit ner kundordern håller projektledaren 
tillsammans med marknadsavdelningen ett uppstartmöte med de berörda i 
projektet. Mekanikkonstruktörer, elektronikkonstruktörer, ekonomiavdelningen 
och programmerare är involverade i uppstartsmötet. Projektledare får resurser i 
form av personal, tid och stöd av ekonomiavdelningen från NPB.  
 
När arbetet är igång genomförs en närmare planering samt upprättas kundkontakt 
mot kundens projektansvarig. Projektledaren informerar även kund hur 
arbetsgången fortlöper via mejl, telefonkontakt eller via videosamtal. Projektledare 
håller 15 minuter långa “stå-möten” med mekanik- och elektronikkonstruktörer 
som avstämningspunkter i syfte att fånga upp frågor berörda parter har kring 
kundorder. När montering påbörjas håller projektledaren tavel-möten med 
montörer, elektronik- och mekanikkonstruktörer och programmerare. Medan 
arbetet är i full fart förbereder ansvarig projektledare för tull och transport av 
kundordern samt för kundöverlämningen.   

4.1.2.3 Mekanikkonstruktion 

Mekanikkonstruktion initieras i genomförandefasen (se figur 4.1) där startskottet 
är ett uppstartsmöte. Utöver genomförandefasen är mekanikkonstruktörerna även 
inblandade i slutförandefasen där de ger sina reflektioner kring projektet som 
helhet. Konstruktören får den tekniska informationen av ansvarig projektledare. 
Sedan kommunicerar konstruktören med andra individer på avdelningen som 
gjort liknande kundlösningar och ställer frågor kring ändringar, komplikationer 
under arbetet och hur en ny kundlösning potentiellt skulle se ut. Utifrån detta 
samtal och med information från projektledare påbörjar konstruktören att 
konstruera kundlösningen i ett 3D-moduleringsprogram. När modellen är 
färdigställd skrivs dess ingående detaljritningar ut för att levereras till 
inköpsavdelningen. Om information saknas införskaffas detta via 
marknadsavdelningen eller projektledare.  

4.1.2.4 Elektronikkonstruktion 

Parallellt med mekanikkonstruktion påbörjas även elektronikkonstruktion där 
elektronikkonstruktörerna tilldelas information kring kundordern från ansvarig 
projektledare. Elektronikkonstruktion likt mekanikkonstruktion initieras efter ett 
uppstartsmöte i genomförandefasen där även elektronikkonstruktörerna förmedlar 
sina åsikter kring projekten i slutförandefasen (se figur 4.1). Dock är 
elektronikkonstruktörerna även delvis involverade i planeringsfasen då NPB:s 
tekniska säljare saknar djupare kunskap inom detta område.  
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Inom studien intervjuades tre elektronikkonstruktörer med varierande erfarenhet. 
Två av dessa personer är elektronikkonstruktörer i grunden medan den tredje 
personen är ny inom denna arbetsroll med tidigare tjänst som programmerare 
inom NPB. De två individer som nämndes först har som arbetsuppgift att 
konstruera elektronikritningar till NPB:s kundprojekt. Dessa ritningar skall sedan 
levereras vidare till inköpsavdelningen som genomför inköpet av de elektroniska 
komponenterna som behövs inom kundprojekten. Emellanåt sker det dock att 
även konstruktörerna själva genomför inköpet. Den sistnämnda individen inom 
avdelningen har ett nära samarbete med XANO Group:s andra 
dotterbolag, Canline. När en kund efterfrågar en fullständig lösning till sin 
produktionslina infaller samarbete med Canline. NPB:s konstruktör har ansvar 
över hela produktionslayouten för kundprojektet där Canline:s egna 
conveyersystem ritas in. För att kunna rita produktionslayouten införskaffas 
information från en extern projektledare inom Canline, från den interna ansvarige 
projektledaren inom NPB och även emellanåt från andra internt inblandade 
elektronikkonstruktörer. 

4.1.2.5 Inköp  

Beroende på vilka komponenter som skall beställas hamnar beställningsunderlag 
hos två olika inköpare inom NPB som har ansvarsroll över olika 
komponentsegment. Den ena inköparen tillhandahåller konstruktionsritningar av 
mekaniska komponenter som för NPB är mer unika. Detta underlag skickas sedan 
vidare till underleverantörer som tillverkar de unika komponenterna 
från NPB:s ritningsunderlag. Den andra inköparen har ansvarsroll över mer de 
standardkomponenter som behöver beställas inom de olika kundprojekten. Denna 
inköpare får beställningsunderlag från mekanik- och elektronikkonstruktörerna 
inom NPB. Inköpsavdelningen påbörjar sitt arbete i genomförandefasen där 
inköparna också kan behöva ge understöd i valideringsfasen om kundlösningen 
inte funkar som den skall. Som alla ovanstående parter ger även inköpare sina 
reflektioner i slutförandefasen (se figur 4.2).  
 
Inköpare av specialkomponenter:  
 
Under det operativa ansvaret får den inköpsansvarige ritningar levererade manuellt 
av mekanikkonstruktörerna skriftligt på papper. På samtliga ritningar skriver 
mekanikkonstruktörerna när montering ska starta och antal komponenter som ska 
köpas in. När inköp genomförs skickas ritning till leverantör som tillverkar 
komponenten utifrån ritningen. Komponenterna skickas sedan vidare från 
leverantör till NPB som sedan kan påbörja montering eller egen tillverkning. När 
egen tillverkning genomförs är det oftast ramen som maskinen är byggd kring som 
tillverkas. Dessa komponenter är balkar som genomgått laserbehandling som 
sedan NPB:s svetsare svetsar ihop och sedan lackar efter kundens krav på färg. 
Inköparen gör också arbetskort till svetsarna och montörerna efter inköpet.  
 
Under det strategiska ansvaret utvärderas leverantörer och deras kompetens i att 
tillverka komponenter tillsammans med ledtid och pris. Ofta finns en önskan om 
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en hög partnerskapsnivå från NPB:s håll då dessa komponenter är skräddarsydda 
utifrån NPB:s behov.   
 

Inköpare av standardkomponenter:  
 
Inköpschefen av standardkomponenter har även han en tvådelad ansvarsroll med 
fokus på både strategiskt och operativt inköp.  
 
Som strategisk inköpare jobbar inköpschefen bland annat med att hitta rätt 
leverantörer samt förhandla med leverantörer om pris och orderunderlag.   
 
Med det operativa ansvaret görs inköp utifrån beställningsunderlag från mekanik- 
och elektronikkonstruktör. Beställningsunderlaget är utdrag av BOM-listor från 
CAD-programmet som konstruktörerna har klistrat in i ett Exceldokument. När 
inköpet är gjort sker en bekräftelse via Exceldokumentet där inköpschefen fyller i 
sin signatur och när ordern är lagd. Inköpschefen gör även reservdelsbeställningar 
som befintliga kunder efterfrågar. Detta underlag tillkommer 
från NPB:s reservdelsansvarig som i sin tur fått informationen från kund. Inga 
inköp utförs på prognos utan utgår alltid ifrån lagda kundorder. 

4.1.2.6 Elektronik- och mekanikmontering 

Denna avdelning har som syfte att montera elektroniska och mekaniska 
komponenter inom kundprojekten samt paketera kundordern för utleverans.  
 
Befattningen som verkstads- och monteringsansvarig innebär att planera och leda 
monteringsavdelningen mot satta mål. Verkstads- och monteringsansvarig är i 
liten grad delaktig i förberedelsefasen då personen främst står för den dagliga 
operationella planeringen och inte den övergripliga projektplaneringen. Denna 
ansvariga person samt montörerna påbörjar sin del av arbetet i 
genomförandefasen och ger feedback i slutförandefasen (se figur 4.1). 
Verkstadsansvarig har ett nära samarbete med godsmottagningen och inköparna 
för att kunna fördela vad montörerna ska påbörja att montera. Ett system är 
skapat där information från inköpsprogrammet Pyramid beskriver statusen kring 
respektive komponent med färger. Utifrån denna färgkodning kan sedan planering 
ske utifrån status på komponenter i respektive sammanställning. Sedan ses Gantt-
schemat över och belägger personalen efter hur planeringen ser ut.  
 
De två montörer som intervjuats får instruktioner från verkstads- och 
monteringsansvarig angående vilken del som kan påbörjas att monteras. Förutom 
instruktioner får de även en projektpärm med ritning som monteringshänvisning. 
Därefter frågar de lageransvarig om denna person kan köra fram godspallen med 
det specifika ordernumret till angiven plats. En kundorder består av flera 
delmontage som levereras in via separata pallar. Under arbetets gång sker 
dagliga tavel-möten där statusen kring projektplaneringen och dess ingående 
processer uppmärksammas. Dessa möten leds av ansvarig projektledare där 
samtliga inblandade parter deltar. Tidslängden ligger på cirka 15 minuter för ett 
sådant möte.  
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4.1.2.7 Programmering 

Arbetsrollen som teknisk chef inom NPB består bland annat av att leda och 
fördela ansvar kring programmeringsuppgifterna inom diverse kundprojekt. Den 
tekniska chefen tar även ansvar över vilka komponenter som ska finnas i de 
specifika kundprojekten som rör automation. Personen är med redan i 
förberedelsefasen inom kundprojekten för att ge stöd kring frågor som PLC- och 
robotprogrammering. Då den tekniska chefen är med redan från förberedelsefasen 
inom kundprojekten kan denna person föra vidare information rörande 
programmeringen tidigt i projekten.  
 
Programmerarna inom NPB utför en viss del förprogrammering under projektens 
gång men dock infaller den större delen av arbetsrollen i slutfasen av 
kundprojekten. I slutfasen utför programmerarna PLC- och robotprogrammering 
samt testkör kundlösningen för att säkerställa att lösningen fungerar som den ska 
ut mot kund. När testerna är genomförda och godkända överlämnas ansvaret för 
kundordern till montörerna och ansvarig projektledare som paketerar och 
driftsätter produkten hos kund. 

4.1.3 Generell tidsrapportering av kundprojekt 

Utifrån NPB:s datasystem togs tidsrapportering ut ifrån två projekt i syfte att 
kunna få en uppfattning om hur många timmar som läggs ner rent generellt inom 
projekten samt hur fördelningen är mellan avdelningarna (se tabell 4.1–4.2). Då 
inte studiegruppen hade tillgång till datasystemet fick studiegruppen data av 
ekonomiavdelningen med stöd av operativa chefen. Projekten som togs fram är 
liknande och kan därmed jämföras.   

Tabell 4.1 Tidsrapportering över en standardmaskin i projekt 1  

Summa av Antal Maskin 1 Andel av tid, Maskin 1 

Mek. konstruktion – 659  15 % 

Montering – 2 674  59 % 

Elkonstruktion – 159  3 % 

Elmontering – 409  9 % 

Robotprogrammering – 224  5 % 

PLC-programmering – 184  4 % 

Tillverkning – 234  5 % 

Totalsumma – 4 541  100 % 
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Tabell 4.2 Tidsrapportering över en standardmaskin i projekt 2  

Summa av Antal Maskin 2 Andel av tid, Maskin 2 

Mek. konstruktion – 569  12 % 

Montering – 2 746  57 % 

Elkonstruktion – 228  5 % 

Elmontering – 378  8 % 

Robotprogrammering – 170  4 % 

PLC-programmering – 241  5 % 

Tillverkning – 445  9 % 

Totalsumma – 4 777  100 % 

 
När data togs fram från fallföretaget till studiegruppen presenterades att de även 
använder sig av inhyrd personal emellanåt inom sina kundprojekt. Vid 
personalbrist eller vid tidspress kan det tillkomma inhyrd personal som extra hjälp 
vid behov. Det är framförallt monteringen som använder inhyrd personal vilket 
innebär att tidsrapporteringen kan avvika gentemot ett projekt utan inhyrd 
personal. Tiden för inhyrd personal kan inte utläsas separat utan finns fördelad 
inom respektive kategori. I avslutningen av ett kundprojekt redovisar NPB hur 
projektet har genomförts samt utvärderar dess tillhörande information.   
 
Det som kan utläsas ur tabell 4.1–4.2 är att den största andelen av tid inom 
standard kundprojekt tillkommer från montering samt mekanikkonstruktion. 
Monteringen motsvarar enligt tabellerna rent generellt runt 60 % av all tid som 
rapporterats och har cirka 2700 timmar inrapporterat. Mekanikkonstruktion är 
mellan 12–15 % av tiden där tiden motsvarar cirka 600 timmar. Det kan dock inte 
utläsas hur tiden sprider sig inom projektfasen utan bara hur stor andel av tiden 
som respektive avdelning rapporterat.  

4.1.4 Sammanfattning av kartläggningens problempunkter 

Under denna rubrik har studien sammanställt resultatet av de uppkomna riskerna 
och bristerna som varje avdelning fört fram kring kundprojekten (se tabell 4.3–
4.9). En mer ingående beskrivning kring vad varje punkt innefattar kan utläsas 
från bilaga 1, intervjuunderlagen. Kombinerat med detta genomfördes även 
en övergripande kategorisering av problemområdena av studiegruppen för att 
vidare kunna analysera informationen. Punkterna har blivit indelade i fyra olika 
kategorier som utgår ifrån punkternas samband till den specifika gruppen. 
 
Grupperingen ser ut som följande:  

• Informationsöverföring kring kundorder 

• Uppföljning 

• Beställningssystem 
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• Övrigt 

4.1.4.1 Marknad och försäljning 

Tabell 4.3 Problempunkter utifrån marknads- och försäljningsavdelning. 

Problempunkter: Kategorisering av problem: 

Lång orderbekräftelse från kund Informationsöverföring kring kundorder 

Olika syn på projektstart mellan kund och 
NPB 

Informationsöverföring kring kundorder 

Avsaknad av fullständig teknisk 
information mot kund 

Informationsöverföring kring kundorder 

Information lagrad hos specifika individer Informationsöverföring kring kundorder 

Låg grad av dokumentation kring 
kundorder 

Informationsöverföring kring kundorder 

4.1.4.2 Projektledning 

Tabell 4.4 Problempunkter utifrån projektledare.   

Problempunkter: Kategorisering av problem: 

Marknadsavdelningen lovar för mycket 
mot kund än vad NPB har kapacitet att 
leverera 

Informationsöverföring kring kundorder 

Olika syn på projektstart mellan kund och 
NPB 

Informationsöverföring kring kundorder 

Avsaknad av slutoffert tillsammans med 
kund 

Informationsöverföring kring kundorder 

Information lagrad hos specifika individer Informationsöverföring kring kundorder 

Låg grad av dokumentation, mycket 
muntlig kommunikation 

Informationsöverföring kring kundorder 

Få loss personalresurser vid 
omkonstruktion 

Övrigt 

Materialbrist Övrigt 

Felaktigt inköp av komponenter Beställningssystem 

Ingen ansvarar för reklamation och 
leveransbevakning 

Uppföljning 
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4.1.4.3 Mekanikkonstruktion 

Tabell 4.5 Problempunkter utifrån mekanikkonstruktion.   

Problempunkter: Kategorisering av problem: 

Tillgängligt projektdirektiv följs inte alltid 
på grund av tidsbrist, istället används 
kundoffert 

Övrigt 

Kundoffert saknar emellanåt fullständig 
korrekt information 

Informationsöverföring kring kundorder 

Söka upp information som endast lagras 
hos specifika individer eller är 
svåråtkomlig 

Informationsöverföring kring kundorder 

Begränsad information på grund av ett 
antal oerfarna projektledare 

Informationsöverföring kring kundorder 

Inkomplett information från projektledare 
kan orsaka omkonstruktion 

Informationsöverföring kring kundorder 

Avsaknad av en korrekt och komplett 
checklista som projektledare levererar 
redan från projektstart 

Informationsöverföring kring kundorder 

Låg grad av dokumentation kring 
förbättringslösningar till specifika 
produkter, lagras endast hos personen 
som utfört förbättringslösningen 

Uppföljning 

Tidskonsumerande vid utskrift av 2D-
ritningar till inköpsavdelningen 

Beställningssystem 

Konstruktören och inköpsavdelningen 
kan inte följa upp om alla ritningar har 
levererats. Avsaknaden av ritning 
synliggörs när monteringen skall påbörjas 
utifrån ritningen 

Uppföljning 

Avsaknad av dokumentation kring 
projektens ansvarsroller samt vilka 
konstruktionsändringar som har gjorts på 
kundens produktlösning 

Informationsöverföring kring kundorder  

Ingen dokumentation kring den tekniska 
livslängden på ingående komponenter 
inom produktlösningarna 

Uppföljning 

Kartlägger inte vilka komponenter som 
reklameras mest 

Uppföljning 
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4.1.4.4 Elektronikkonstruktion 

Tabell 4.6 Problempunkter utifrån elektronikkonstruktion.  

Problempunkter: Kategorisering av problem: 

Bristande samarbete och kommunikation 
med Canline, konstruktionsändringar av 
Canline kommuniceras inte ut till NPB 

Informationsöverföring kring kundorder 

Canline’s externa projektledare saknar 
nödvändig kunskap inom arbetsområdet 
och rollen vilket medför i vissa fall 
omkonstruktion 

Informationsöverföring kring kundorder 

Information kring konstruktionsändringar 
av Canline är svårtillgänglig, lagras hos 
specifika individer eller i kundoffert där 
kundofferten är emellanåt svår att hitta 
viktig information i 

Informationsöverföring kring kundorder 

Oklarheter under uppstartsfasen kring 
kundlösningen som medför 
konstruktionsändringar i en senare del 
inom projektet 

Informationsöverföring kring kundorder 

Tidspress att beställa komponenter i tid på 
grund av lång leveranstid från leverantörer 

Övrigt 

Svårt att utforma beställningslista över 
nödvändiga komponenter på grund av 
oklarheter kring kundorder 

Informationsöverföring kring kundorder 

Konstruktionsändringar eller 
felbeställningar leder till att mer 
komponenter hamnar i lager 

Beställningssystem 

Ingen har som ansvarsroll att sköta 
reklamationer, felbeställningar och 
leveransbevakning inom verksamheten. 
Elektronikkonstruktören blir därför 
tvungen att sköta sina reklamationer själv 
vilket anses vara tidskonsumerande 

Uppföljning 

Elektronikleverantörer skickar inte 
information vid leveransförseningar 

Uppföljning 
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4.1.4.5 Inköp  

Tabell 4.7 Problempunkter utifrån inköpsavdelning.   

Problempunkter: Kategorisering av problem: 

Inköpsansvarig anser sig ha en för bred 
roll inom verksamheten, saknar tid för den 
strategiska ansvarsdelen 

Övrigt 

Det manuella beställningssystemet anses 
vara ineffektivt. Tidskrävande för både 
konstruktör och inköpare 

Beställningssystem 

Saknas dokumentation och statistik kring 
vilka reservdelskomponenter som 
tillkommer mest inom respektive maskin. 
Blir då svårare att påvisa behov av 
konstruktionsändringar 

Uppföljning 

Kunden påpekar inte alltid vilka 
komponenter som går sönder i NPB:s 
levererade maskiner, utan väljer istället att 
köpa in reservkomponenter. Detta medför 
enligt inköparen att NPB inte får feedback 
kring sina maskinlösningar 

Uppföljning 

Ritningsnumret på ritning och i 
inköpsprogrammet stämmer inte alltid 
överens, leder till förvirring och kan 
orsaka felinköp av inköpsavdelningen 

Beställningssystem 

Ändringar och kommentarer utlämnas 
ibland i dokumentation vilket medför att 
felaktiga artikelnummer följer med i 
framtida projekt. Mekanikkonstruktören 
kopierar emellanåt dokumentation från 
tidigare liknande projekt i syfte att spara 
tid, detta medför problem när ändringar 
inte uppdaterats i dokumentationen 

Beställningssystem 

Saknar teknisk information i 
uppstartsfasen om den sålda kundordern 
vilket inköparen anser är den viktigaste 
förbättringspunkten inom projektfasen 

Informationsöverföring kring kundorder 

Information kring såld kundorder lagras 
många gånger bara hos specifika individer 

Informationsöverföring kring kundorder 
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Avsaknad av dokumentation kring 
kundorder efter muntlig kommunikation 
med kund 

Informationsöverföring kring kundorder 

Då mekanikkonstruktörerna inte är 
synkroniserade får inköparen göra många 
beställningar av samma komponenter 
istället för att konstruktörerna samlar ihop 
dessa till en beställning 

Beställningssystem 

Mekanikkonstruktörerna lämnar in 
delsammanställningar till inköparen som 
inköparen beställer komponenter utifrån. 
Då mekanikkonstruktörerna kan lämna in 
dessa delsammanställningar vid olika 
tidpunkter och olika delsammanställningar 
som innehåller samma komponenter så 
genomför inköparen dubbelarbete som är 
tidskrävande 

Beställningssystem 

Om konstruktörer missar att lämna ut en 
ritning från sammanställning upptäcks det 
missade inköpet sent i processen när 
montör ska påbörja montering 

Uppföljning 

Den intervjuade anser att 
planeringsschemat är bristfällig då det inte 
går att överblicka när konstruktörerna är 
färdiga med konstruktionen 

Beställningssystem 

4.1.4.6 Elektronik- och mekanikmontering 

Tabell 4.8 Problempunkter utifrån elektronik- och mekanikmontering.  

Problempunkter: Kategorisering av problem: 

Levererade pallar till 
monteringsavdelningen är inte alltid 
kompletta med fullständig samling av 
komponenter 

Övrigt 

Inleverans av komponenter för 
delmontage kommer inte alltid i lämplig 
ordning efter monteringsanvisning 

Övrigt 
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Tidskonsumerande att leta efter 
monteringskomponenter då dessa kan 
saknas eller redan vara påbörjade av en 
annan montör 

Övrigt 

Monteringsunderlaget från projektpärmen 
följs sällan då dessa anses inneha många 
felaktigheter 

Uppföljning 

Avvikelser som påpekats av montörerna 
anses inte följas upp 

Uppföljning 

Monteringsarbetet kan emellertid stanna 
upp på grund av att information för 
fortsatt arbete inte finns tillgängligt 

Informationsöverföring kring kundorder 

Saknar information från programmeraren 
kring placering av givare, vanligt att 
montörerna får justera placeringen på 
sina monterade givare 

Informationsöverföring kring kundorder 

Montörerna anser att tavel-möte inte är 
särskilt nödvändigt, även 
tidskonsumerande 

Övrigt 

Saknar en packningsmanual som 
underlättar uppackning oberoende av 
vem som utför uppackningen. Detta 
anses ta lång tid för respektive kundorder 

Informationsöverföring kring kundorder 

Montörer får ofta påbörja montering av 
ofullständiga sammanställningar. 
Sammanställningarna ställs åt sidan i 
väntan på kompletterande inleverans 
vilket medför ökad mängd ställtid 

Övrigt 

Monterings- och verkstadsansvarig har 
ingen helhetssyn över personalen utan får 
med kort varsel veta vilken personal som 
är tillgänglig 

Uppföljning 

Den operativa chefen sköter GANTT-
schemat och därmed ansvarsfördelningen 
med personalen. Detta medför att 
monterings- och verkstadsansvariges 
kunskaper inom gruppdynamiken delvis 
försvinner 

Uppföljning 
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Anser att det är för lite personal i 
verkstaden 

Övrigt 

4.1.4.7 Programmering 

Tabell 4.9 Problempunkter utifrån programmering.  

Problempunkter: Kategorisering av problem: 

Svårt att få in kompetent personal inom 
programmering 

Övrigt 

Lång inlärningskurva för ny personal Övrigt 

Kundkraven bryts inte ner i tillräcklig 
grad, behov av bättre överlämning från 
marknad till projektledare 

Informationsöverföring kring kundorder 

NPB säljer en maskin som inte är 
färdigutvecklad 

Övrigt 

Ibland säljer marknadsavdelningen mer 
kundorder än NPB kan leverera 

Informationsöverföring kring kundorder 

Anser att orderbekräftelsen från kund 
kan bli långdragen som skapar konflikter 
för kapacitetsplaneringen 

Informationsöverföring kring kundorder 

Avsaknad av riskanalys inom 
konstruktion kring arbetsmiljö, något 
som nu görs i efterhand vilket ibland 
skapar omkonstruktion 

Uppföljning 
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5 Analys 
 
Studien besvarar inom analysen sin andra frågeställning:  

2. Vilka möjliga grundorsaker ligger bakom uppkomsten av de risker 
och brister som uppkommer ur frågeställning ett? 

 
Figur 5.1 ger en grafisk presentation av analysdelens olika ingående delar och hur 
kapitel 5:s analysflöde ser ut. Kapitlet inleds med en gruppering av den data som 
tillkom ifrån datainsamlingen i tidigare kapitel där resultatet har införts i 
ett Paretodiagram (se tabell 5.1). Detta i syfte att skapa en överblickbarhet över 
vilka områden som en potentiell lösning bör utgå ifrån i förhållande till mängden 
sammankopplade problempunkter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5.1 Analysens flödesschema 
 
Utifrån dessa grupperingar kunde studien analysera och identifiera huvudfelen 
inom respektive problemområde. Dessa huvudproblem bröts sedan ner genom en 
felträdsanalys med intention att identifiera de bakomliggande grundorsakerna till 
dess uppkomst. Vidare i analysen genomfördes en miniriskanalys för att uppskatta 

vilka av riskerna och bristerna inom studien som kan anses vara mest allvarliga utifrån 

sannolikhet för uppkomst och allvarlighetsgrad för kundprojekten.  

 

Gruppering av data

Sammanställning 
av intervjuer

Identifiering av 
grundorsaker

Riskanalys
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Miniriskanalysen avgränsades till den största riskkategorin inom 
Paretodiagrammet. De allvarligaste riskerna som studien lyfte upp inom NPB 
användes som utgångspunkt för att identifiera potentiella lösningsförslag i kapitel 
6 som möjligtvis skulle påverka projektarbetet mest positivt.  

5.1 Gruppering av data 

Den insamlade data som sammanställts i punkter i tidigare kapitel har nu 

grupperats efter samhörighet (se kapitel 4.1.4).  

 

Av alla 68 punkter som fördes fram under intervjuerna var 30 av dessa risker och 

brister kopplade till informationsöverföring kring kundorder (se tabell 5.1). 

Uppföljningsbrister inom NPB tilldelades 15 punkter, beställningssystemet 9 

stycken och övrigt fick 14 stycken punkter.  

Tabell 5.1 Paretodiagram över kartläggningens identifierade felkällor.  

 

5.2 Sammanställning av intervjuer 

5.2.1 Informationsöverföring kring kundorder 

Uppkomna risker och brister som är kopplade till informationsöverföringen kring 
kundorder har införts under denna kategori. Problem kopplat till 
informationsöverföring i form av muntlig dialog eller interna/externa dokument 
innefattas här. Exempelvis avsaknad av specifika dokument, svårtillgänglig 
information och andra kommunikationsbrister placeras inom denna grupp.   
 
Både marknads- och försäljningsavdelningen och projektledarna anser att det finns 
olika syn på när datumet för projektstart är utifrån NPB och kund. De andra 
avdelningarna framförde ingen problempunkt kopplat till detta område, dock är 
det i huvudsak främst marknad och ansvarig projektledare som är kontaktyta mot 
kund vilket kan vara anledningen till dess avsaknad. Den externa 
kommunikationen kan alltså emellertid ha låg validitet kring korrekt 
informationsöverföring då kund och NPB misstolkar varandra kring projektstart 
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[15]. 
 
Båda parterna för även fram att överlämningen från marknadsavdelningen till 
ansvarig projektledare är bristfällig. Marknadsavdelningen anser att kunden inte 
förmedlar vidare all viktig teknisk information som efterfrågas vilket leder till att 
marknadsavdelningen skickar över ofullständigt underlag till ansvarig projektledare 
i väntan på vidare besked från kund. Detta betyder att det inte finns en tydlig 
beslutspunkt för när NPB:s överlämning ska ske [5]. Samtidigt kan det även ske 
verbala överlämningar som kan vara svåra att följa [2]. Det skulle även kunna vara 
så att marknads- och försäljningsenheterna inte kan tillgodose de interna 
aktörernas behov då den externa kunden har begränsad kompetens kring 
lösningen, vilket då försvårar NPB:s möjlighet att tillfredsställa kundkraven [2] [5]. 
 
Av de sju olika avdelningarna som intervjuats menar sex av dessa att det är låg 
grad av dokumentation kopplat till kundordern. NPB:s ena inköpare anser att den 
viktigaste förbättringspunkten inom verksamheten är att införskaffa fullständig 
teknisk information i uppstartsfasen om såld kundorder. Intervjuad projektledare 
framför att mycket information förhandlas muntligt och att ändringar inte alltid 
skrivs ner vilket medför missförstånd med kund eller internt inom företaget 
rörande kundorder. Sex av sju avdelningar inom NPB anser alltså att 
informationen inte är komplett kring kundordern. I denna aspekt blir 
informationskvaliteten försämrad och försvårar möjligheterna för NPB:s personal 
att analysera och ta beslut. Att denna kunddata inte är komplett från början kan 
tyda på att de aktörer som kommunicerar ut mot externa kunder inte fullt har 
insikt i vad de interna avdelningarna efterfrågar [15]. Samtidigt kan det även 
handla om att olika intressenter har olika syn på vad en komplett dokumentation 
kring kundorder skall innehålla, där det då är en brist i samsyn [15].  
 
Denna låga grad av dokumentation kopplat till kundorder kan vara en orsak till att 
förstudien är ofullständig. Avsaknad av information leder till att 
kravspecifikationen blir ofullständig. Då förstudien ger underlag till planering av 
projekten medför denna frånvarande information att projektledare får söka detta 
underlag under projektets gång vilket påverkar interna processer [2] [5]. Då 
marknadsavdelningen genomför förstudien och som vidare ger underlag till 
projektledaren kan studiegruppen inte se en tydlig beslutspunkt där ingående delar 
måste vara uppfyllda innan projektet får klartecken att gå vidare. Detta får negativ 
påverkan av att ofullständig information kommer finnas med längre in i projektet 
och hos fler avdelningar [2] [5] [6]. Om marknadsavdelningen inkluderar de 
berörda parterna tidigare inom NPB kan de även nå ett bättre resultat då dessa 
parter har en högre förståelse inom sitt ämnesområde och skapar då högre 
kundfokus och flexibilitet [4]. 
 
Projektmodellen skapas bland annat i syfte att öka samsyn mellan intressenter 
inom projekt där Tonnquist [5] menar på att styrdokument är centrala för 
uppstart, planering och uppföljning av projektets samtliga faser [6]. Då 
informationen är inkomplett för flertalet interna intressenter inom NPB menar 
Tonnquist [5] på att mallar och checklistor kan underlätta. 
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Följande framkommer det att NPB använder sig av en hybrid projektmodell 
mellan agil projektmetod och Concurrent Engineering. NPB använder inslag från 
agil styrning i form av likande Scrummöten och produktägare, dock använder inte 
NPB den flexibla sidan i den agila modellen. Det flexibla med en agil modell är att 
planera in vissa intervaller eller sprintar, se figur 2.3. Eftersom det är förändringar 
längs vägen inom projekt besparas tid i agila modeller genom att enbart planera en 
gång under sprinten istället för att planera flera gånger. Att NPB använder sig av 
tvärfunktionella team där samtliga parter får vara med och lösa uppkomna 
problem ökar kreativiteten inom projekten. NPB använder sig mer av en 
traditionell projektledare och inte av en Scrum master då inte alla delar från agila 
modellen implementerades i NPB:s projektstyrning [2] [4] [5].  
 
Både mekanikkonstruktör och de intervjuade elektronikkonstruktörerna anser att 
tid försvinner åt att leta upp saknad information kring kundorder. Individerna 
anser att informationen kan vara svåråtkomlig då endast vissa specifika personer 
kan sitta på den nödvändiga informationen. Montörerna anser att 
monteringsarbetet emellertid kan stanna upp på grund av att information för 
fortsatt arbete saknas. Samtidigt tyder det på att NPB arbetar väldigt 
tvärfunktionellt med parallellutveckling inom kundprojekten för att erbjuda en 
bättre lösning till sina kunder med mindre kostnader kopplat till sig. Detta kan 
dock skapa försvårande förutsättningar för informationsutbyte om inte 
nödvändiga avstämningspunkter finns tillgängliga vid behov, speciellt när 
informationen är begränsad till specifika individer som är frånvarande [2] [5] [6].  
 
Då NPB använder sig av produktägare som inte alltid finns tillgänglig där denna 
person finns inom marknads- och försäljningsavdelningen kan inte övriga teamet 
använda sig av produktägarens kompetens fullt ut. Produktägarens roll är inte 
heller helt tydligt klarlagd i projekten och hur kommunikationen ska fungera. 
Detta kan bidra till att produktägaren inte finns som stöd för att ge maximal effekt 
ut till projektet [4] [5]. 

5.2.2 Uppföljning 

Brister med samband till uppföljning och bevakning av olika aktiviteter införs 
under denna kategori. Bland annat uppföljning av kvalitetsfel och 
konstruktionsändringar samt bevakning av leveransorder infaller här.   
 
Både intervjuade projektledare och elektronikkonstruktörer anser att det saknas en 
person inom NPB med en tydlig ansvarsroll med att följa upp leveransorder från 
leverantörer. De efterfrågar en individ som kan följa upp om beställda order av 
leverantörer kommer levereras som tänkt eller om de exempelvis blivit försenade. 
Elektronikkonstruktörerna förmedlar att leverantörer inte alltid meddelar statusen 
på sina order. Om någon ändring har skett meddelar inte leverantörerna alltid 
detta vilket skapar ett behov av en individ som bevakar leveranser samt meddelar 
ut statusen vidare inom NPB. Hur kommunikationen ska skötas mot respektive 
intressent är något som generellt bestäms under förstudien vilket medför att 
ansvarsförhållandena blir bättre och tydligare [5]. NPB saknar utifrån detta 
framförande en tydlig ansvarsroll och kommunikationsväg mot leverantörer för 
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leveranskontroll. Leveranskontroll är en kontrollkostnad där fluktuationer i 
leveranssäkerhet från leverantörer bidrar till ökad osäkerhet kring NPB:s projekt. 
Detta kan uppkomma då informationskvaliteten eller rutiner är bristfällig hos 
underleverantörerna och/eller NPB [11].  
 
Både intervjuad mekanikkonstruktör och ena inköparen inom NPB anser att det 
är problematiskt att inte kunna se om en konstruktionsritning saknas eller har 
inkommit som tänkt till inköpsavdelningen. Parterna anser att om det saknas en 
ritning upptäcks inte alltid felet förrän i monteringen när montörerna skall påbörja 
sitt monteringsarbete utifrån ritningsunderlaget. NPB saknar en 
uppföljningskontroll över inlevererade ritningar till inköpsavdelningen som i sin 
tur kan medföra kvalitetsbristkostnader då felet upptäcks sent inom tillverkningen 
[11].  
 
Mekanikkonstruktör och inköpschef anser att det är bristande uppföljning kring 
vilka komponenter som går sönder mest eller köps in mest som reservdelar. Detta 
anses försvåra möjligheterna att påvisa vilka konstruktionsförbättringar som 
behöver genomföras för att kunna leverera mer kvalitetssäkrade produkter ut mot 
kund. Samtidigt förmedlar inköpschefen att NPB:s kunder inte alltid ger feedback 
kring vilka komponenter som går sönder inom NPB:s levererade produkter. Då 
detta har hänt i en rad projekt skulle det underlätta om NPB implementerade ett 
nytt synsätt och fokuserade på lärande. Ibland måste gruppen stanna upp och 
reflektera för att effektivisera processerna [4]. Effekterna av bristande kvalitet i 
utlevererade produkter är svåra att förutse och följa upp, där externa felkostnader 
kan medföra försämrat anseende och förlorad försäljning [11].  
 
Intervjuad mekanikkonstruktör anser att konstruktionsförbättringar till specifika 
produkter endast lagras hos de individer som genomfört förbättringen. Detta 
anses skapa försvårad uppföljning för de andra mekanikkonstruktörerna, speciellt 
när en liknande produktlösning skall genomföras av en annan 
mekanikkonstruktör. Att jobba med konstruktionsändringar i tvärfunktionella 
team påverkar många aktörer där detta underlättas via mjukvarulösningar som 
CAD-program som reducerar tid [8] [9].  
 
Utöver de ovanstående problempunkterna kopplat till uppföljning framför även 
montörerna att monteringsunderlaget inte alltid följs då dessa anses ha många 
felaktigheter. Avvikelser i detta underlag anser montörerna påpekas men följs ändå 
inte upp.  

5.2.3 Beställningssystem 

Problempunkter som har släktskap till det interna beställningssystemet inom NPB 
har sammanställts inom denna grupp. Exempelvis olika aktiviteter som anses 
skapa ineffektivitet för beställningssystemet.   
 
Intervjuad mekanikkonstruktör förmedlar att beställningsunderlaget som 
mekanikkonstruktörerna skriver ut i 2D-ritningar är tidskrävande. Det uppskattas 
att ta cirka 100 timmar/projekt att skriva ut beställningsunderlag för 
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inköpsavdelningen. Inköpschefen samtycker om att denna beställningsprocess är 
tidskrävande för både konstruktör och inköpsavdelning. Då inköpschefen får 
vänta på underlag från konstruktören är denna väntan att anse som slöseri och 
borde försökas elimineras eller minskas [4]. Detta skulle kunna motverkas genom 
att inte suboptimera själva beställningssystemet utan titta på helheten för att med 
små resurser maximera uteffekten, något som är centrala begrepp 
inom Lean och agil styrning [4].  
 
Intervjuad inköpare anser att mekanikkonstruktörer inte levererar 
beställningsunderlag synkroniserat vilket leder till dubbelarbete när samma 
komponenter skall beställas. Detta kan anses som slöseri då inköpare i vissa fall 
vet om att det kommer komma beställningsunderlag men är tvungen att beställa 
ändå då detta är kritiskt för projektet istället för att vänta [4]. 

5.2.4 Övrigt 

Problempunkter som inte kunnat fördelas inom de tre kategorierna ovan har 
placerats inom kategorin “övrigt”. Resursbrist och ofullständiga inleveranser till 
montering är exempel på områden som införts under denna grupp.   
 
Resursbrist i form av personal anser projektledarna är ett problem när ett projekt 
kräver omkonstruktion. Konstruktörer påbörjar vanligtvis ett annat projekt när de 
är klara med konstruktionen i sitt befintliga projekt vilket leder till en krock vid 
omkonstruktion. Projektledare får därför svårigheter i att lossa på 
personalresurser. Ansvarig person över tillverkningen anser att personalbrist också 
är ett problem rent generellt inom projekten. Utifrån detta kan NPB behöva se 
över sina stödprocesser som hjälper till med arbetskraft i de situationer då 
omkonstruktion behöver genomföras [11].   
 
Inköpschefen menar på att hans arbets- och ansvarsroll är något för bred inom 
verksamheten där tid saknas för den strategiska ansvarsdelen. Detta är ett problem 
som uppstår när företag expanderar från att vara ett företag som kan 
karaktäriseras som en mindre organisation till ett större [1] [14].   
 
Montörerna anser att de ofta får påbörja montering av ofullständiga delmontage. 
Detta medför enligt montörerna att sammanställningen får ställas åt sidan i väntan 
på kompletterande inleverans, vilket i sin tur ökar ställtiden. De får även leta efter 
saknade monteringskomponenter vilket anses vara tidskonsumerande. Denna 
väntetid och ställtid som uppkommer inom monteringen är vad Ljungberg [12] 
skulle kalla förluster. Beroende på hur vanligt förekommande detta problem är 
kan sådana småstopp sammanräknat uppta mer tid än längre stopp som inträffar 
mer sällan [13].   
 
Montörerna anser att inleveranserna till monteringsavdelningen inte inkommer i 
lämplig ordning efter monteringsanvisning.   
 
Intervjuade montörer har en åsikt om att tavelmöte inte är särskilt nödvändigt då 
inget nytt kommer fram samt att mötena är tidskonsumerande. Att muntliga 
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kanaler såsom möten kan vara tidskonsumerande och ineffektiva är något som 
även Peter Erikson [14] för fram. Samtidigt finns det en styrka i att muntliga 
dialoger kan medföra förtydligande då de deltagande individerna kan ställa 
nödvändiga frågor [14]. Dessa möten karakteriseras enligt Gustavsson [4] som stå-
möten eller Scrum möten och menar vidare på att detta är ett bättre alternativ än 
traditionella möten.  
 
Tekniska chefen inom NPB tycker att det är svårt att få in kompetent personal 
inom programmering. Samtidigt är det lång inlärningskurva för ny personal, dock 
är detta i stor grad beroende på individen enligt tekniska chefen. Tekniska chefen 
meddelade även under intervjun att NPB har ett samarbete med Jönköpings 
Yrkeshögskola som bland annat har en programmeringslinje på skolan. Detta 
medför i sin tur att NPB stärker sitt varumärke ut mot omvärlden [14]. Ett företag 
med starkare varumärke har enligt Peter Erikson [14] lättare att rekrytera duktig 
personal där kontaktyta mot bland annat skolor gör att studenter får upp ögonen 
för företaget.   

5.3 Identifiering av grundorsaker 

För att identifiera grundorsakerna bakom de primärproblem som uppkommit ur 
intervjuerna med NPB:s olika avdelningar använde studien sig av en felträdsanalys. 
De problem som anses vara mest övergripande och som skapar följdproblem 
används som utgångspunkt i felträdsanalysen. NPB fick i efterhand 
bekräfta/dementera om nedbrytningarna var logiska utifrån deras verksamhet. 
NPB anser att studiens felträdsanalys är korrekta och logiska, samtidigt som 
många problem även skulle kunna grena ut i många andra bakomliggande orsaker 
också.  

5.3.1 Nedbrytning  

Nedbrytningen är indelad efter de tre klassindelningarna som tillkom 
ur Paretodiagrammet (exklusive övrigt) där primärproblemen och dess 
nedbrytning har presenterats nedan.    

5.3.1.1 Nedbrytning - beställningssystem 

Nedbrytningen kring beställningssystemet har mynnat ut i två träd. 

Fel inköp av komponenter:  
Ett av primärproblemen som uppkom kring NPB:s beställningssystem var 
felaktigt inköp av komponenter (se figur 5.2). Uppkomsten till detta problem 
ligger i felaktigt konstruktionsunderlag eller att konstruktörer blir pressade att 
leverera beställningsunderlag av komponentlista till inköpsavdelningen trots att det 
fortfarande är oklarheter kring kundordern. Detta sker i syfte att projektet skall 
hålla sin tidsplan där leverantörernas leveranshastighet påverkar överlämning till 
kund.   



 Analys  

60 

 

Figur 5.2 Fel inköp av komponenter – nedbrytning.  

Tvungen att beställa på grund av lång leveranstid från leverantör trots oklarheter kring 
kundorder:  
Att information saknas kring kundorder som skapar felaktiga inköp beror på att 
konstruktören saknar tillräcklig information från kund i tid. Utifrån 
intervjuunderlagen framkommer det att marknadsavdelningen emellanåt för över 
ofullständig kundinformation till projektledare som sedan för vidare detta till 
berörda parter. Grundorsaken till detta problem kan bland annat vara att NPB är 
otydlig mot kund kring vilken information som är nödvändig vid start som i sin 
tur följer med vid denna interna projektöverlämning. Samtidigt kan problemet 
även bero på kunden själv som inte vet exakt vad som efterfrågas när ordern 
bekräftas, eller är svåråtkomlig när informationen behöver tydliggöras under 
projektets gång.  
 
Felaktigt konstruktionsunderlag:  
I vissa fall uppstår felaktigt konstruktionsunderlag då mekanikkonstruktören vid 
somliga tillfällen kopierar en gammal inköpsfil som beställningsunderlag. 
Inköpsfilen kopieras från en äldre version av en liknande kundlösning där 
konstruktören justerar filen efter det nya kundprojektet. Dock kan detta leda till 
missade ändringar som medför felaktigt inköp. Att konstruktören kopierar filen 
anses bero på att i viss mån spara tid när det är tidspress. Tidspressen kan bland 
annat bero på det höga trycket inom branschen samt att kunden inte alltid har 
samma syn på projektstart som NPB. Anledningen till dessa olika perspektiv från 
NPB och kund är att NPB inte är tillräckligt tydliga mot kunden.  
 
En annan orsak till felaktigt konstruktionsunderlag kan vara att 
förbättringsändringar inte har följts upp sedan tidigare vilket i sin tur kan bero på 
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tidspress för mekanikkonstruktören vid intensiva perioder av högt ordertryck.  
 
Vid konstruktion av en ny typ av kundlösning som är av mindre standardkaraktär 
behöver NPB granska och validera konstruktionsunderlaget innan projektet kan 
påbörjas. Då projektet är nykonstruktion är det förkommande med ofullständig 
teknisk information kring kundlösningen som medför felaktiga komponentinköp. 
Detta i sin tur kan ha sin grund i otydlighet mellan NPB och kund. Att 
konstruktionslösningen inte är testad kan även mynna ut i för hög arbetsbelastning 
för mekanikkonstruktören. Ansvarig konstruktör har för bred arbetsroll för att 
kunna fokusera på att validera produkten eller arbetar parallellt med flera 
kundprojekt som konsumerar värdefull tid. Att konstruktören har flera projekt 
jämsides kan bero på bristande intern personal i förhållande till marknadens 
efterfråga. 
 
Felaktigt konstruktionsunderlag kan ha sina rötter i att mekanikkonstruktören 
använt fel underlag i kundofferten. Förändringar kan ha skett såsom muntliga 
överenskommelser som inte förts vidare till andra inblandade parter. Detta kan 
vara ett följdfel av att NPB inte har krav på att muntlig dokumentation skall 
uppdateras i kundofferten, utan förlitar sig på att informationen förmedlas 
muntligt.   

Lång tid att beställa komponenter:  
Utifrån intervjuunderlagen anses tiden som det tar för att beställa komponenter 
vara långdragen. Detta mynnar ut i två scenarion, lång leveranstid från 
leverantörer eller lång tid för utskrift av 2D-ritningar som beställningsunderlag (se 
figur 5.3).   

 

Figur 5.3 Lång tid att beställa komponenter – nedbrytning.  

Lång tid för utskrift av 2D-ritningar som beställningsunderlag:  
Då 2D-ritningarna skrivs ut och hanteras manuellt i pappersform går mycket tid åt 
att skriva ut underlaget för utlämning till inköpsavdelningen som i sin tur förlänger 
inköpstiden. Både inköpschefen och intervjuad mekanikkonstruktör styrker att 
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detta är ett tidskrävande problem för båda parterna. Detta medför även mycket 
kontroller från båda parterna. Mekanikkonstruktören uppskattade under intervjun 
att denna process med utskrift och kontroll står för 100 timmar av konstruktörens 
arbetsroll inom ett projekt. Om dessa 100 timmar jämförs med den genomsnittliga 
tiden för mekanikkonstruktion i generella tidsrapporteringen i tabell 4.1–4.2, står 
denna process för cirka 1/6 av den totala konstruktionstiden inom mekanik. 
Studien anser därför att det underliggande problemet är i hantering av denna 
dokumentation som kräver stora mängder tid.   
 
Lång leveranstid från leverantörer:  
Alternativt kan inköpstiden förlängas på grund av leveranstiden från leverantörer. 
Att leveranstiden är lång kan delvis bero på att komponenterna som NPB beställer 
är kundunika inom deras verksamhet vilket förlänger leverantörens 
tillverkningstid. Samtidigt anser operativa chefen inom NPB att branschen har 
högt ordertryck inom samtliga led inom försörjningskedjan som påverkar 
leveranstid.   

5.3.1.2 Nedbrytning – Uppföljning 

Felträdsanalysen över uppföljningsproblem resulterade i att tre primärproblem 
identifierades och bröts ner.  

Förbättringar/åtgärder följs inte upp:  
Att förbättringar inte följs upp beror på fyra saker; att ingen ansvarar för 
uppföljning, att det saknas tid för att följa upp, avsaknad av feedback från kund 
och att förbättringar inte alltid dokumenteras (se figur 5.4).   

 

Figur 5.4 Förbättringar/åtgärder följs inte upp – nedbrytning.  

Förbättringar dokumenteras inte:  
Att förbättringar inte dokumenteras kan komma av att NPB inte har tydliga krav 
på dokumentation av förbättringar och åtgärder från sina anställda. Detta moment 
kan vara tidskrävande och mindre prioriterat vid högt ordertryck som kan vara 
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anledningen till dess avsaknad.  
 
Förbättringarna lagras hos de individer som genomfört ändringen:  
Istället för att åtgärdsunderlaget delas inom verksamheten finns det risk för att 
informationen istället stannar hos den individ som genomfört ändringen. Tidsbrist 
kan vara en faktor vilket grundar sig i att individen behöver prioritera nya 
inkommande kundorder istället för förbättringar av ett redan slutfört projekt. 
Eventuellt att arbetsrollen är för bred vilket leder till att tiden inte finns tillgänglig. 
Samtidigt kan avsaknad av tydliga krav på dokumentation vara en anledning till att 
information endast lagras hos specifika individer.  
 
Avsaknad av feedback från kund:  
Utifrån intervju med inköpschefen framkom det att kunden inte alltid ger 
feedback kring de levererade kundlösningarna till NPB. Inköpschefen anser att 
kunden köper nya reservdelar istället för att återkoppla problemen vidare till NPB 
som då kan genomföra konstruktionsändringar som möjliggör bättre produkter i 
kommande projekt. Att kunden inte väljer att ge feedback kan handla om att 
kunden själv inte ser någon vinning i det eller alternativt att NPB inte är tillräckligt 
tydliga mot kund om dess nödvändighet. 
 
Ej beställda komponenter upptäcks inte förrän vid montering:  
I vissa sammanhang upptäcks inte missade komponentinköp förrän vid montering 
där montörerna märker att det inte går att sätta ihop delarna. Detta kan bero på att 
konstruktören inte har levererat komplett beställningsunderlag till 
inköpsavdelningen. Även kan inköparen ha svårigheter i att kontrollera 
beställningsunderlaget vilket ökar sannolikheten för missade komponentinköp (se 
figur 5.5).  

 

Figur 5.5 Ej beställda komponenter upptäcks inte förrän vid montering – nedbrytning.  
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Inköparen har svårt att kontrollera om beställningsunderlaget är komplett:  
Då beställningsunderlaget består av mycket papper frambringas mycket 
pappershantering med manuell kontroll från inköparen. Detta i sin tur försvårar 
möjligheterna för inköparen att upptäcka missade komponenter i underlaget. Att 
pappershanteringen blir överflödig och svårläst ligger i att mekanikkonstruktören 
skriver ut stora mängder 2D-ritningar för varje detaljritning.   
 
Konstruktören har inte levererat komplett underlag till beställning:  
Mekanikkonstruktören kan ha kopierat en gammal inköpsfil som inte stämmer 
och använt denna som beställningsunderlag i det befintliga projektet. Varför detta 
sker kan bero på att konstruktören har tidspress för att hålla deadline. Skälet 
bakom denna tidspress kan vara att konstruktören saknat ofullständig teknisk 
information under arbetets gång som förlängt konstruktionstiden. När deadline 
börjar närma sig kan därför konstruktören välja att ta en genväg genom att kopiera 
en gammal inköpsfil istället för att invänta mer information kring kundorder.   
 
Konstruktören är inte helt färdig med konstruktionsunderlaget men levererar det 
icke-fullständiga inköpsmaterialet vidare ändå. Inköparen har ingen möjlighet att 
följa upp om allt har levererats eller inte utan får utgå ifrån den muntliga dialogen 
med konstruktör. Att konstruktören inte är färdig i tid kan bero på att personen är 
sysselsatt med flera projekt parallellt eller att informationen kring kundordern inte 
är fullständig. 
 
Att underlaget inte är komplett vid överlämning kan bero på att konstruktör 
missat/tappat bort en ritning. Att detta inte upptäcks har sin grund i avsaknad av 
uppföljningskontroll där ingen av parterna vid överlämning kan se om alla 
ritningar har levererats. 
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Monteringsunderlag i projektpärm följs inte:  
Elektronik- och mekanikmontörerna framför under intervjuerna att 
projektpärmen inte alltid följs inom avdelningen. Det framkommer att underlaget 
kan innehålla brister och felaktigheter som medför att det inte följs men även att 
montörerna självmant väljer att inte följa underlaget (se figur 5.6).   

 

Figur 5.6 Monteringsunderlag följs inte – nedbrytning. 

Underlaget innehåller brister och felaktigheter:  
Montörerna påstår att avvikelser som påpekas inte följs upp av konstruktörerna. 
Att avvikelser förblir oförändrade kan vara en orsak av tidspress/tidsbrist som har 
sina rötter i hög arbetsbelastning för konstruktörerna. Arbetsbelastningen kan vara 
ett följdproblem av högt ordertryck, personalbrist, flera parallella projekt och en 
bred arbetsroll. Samtidigt kan montörerna strunta i att förmedla 
förbättringsändringar genom att inte använda avvikelseblankett som medför att 
avvikelser inte följs upp.   
 

Montör väljer självmant att inte följa underlaget:  
Montören kan självmant välja att inte följa underlaget då individen anser sig ha 
tillräckligt god monteringserfarenhet att ritningarna inte behövs eller på grund av 
att underlaget är bristfälligt. Att detta händer kan bero på att många kundprojekt 
är liknande samt att montören har en fri arbetsroll. 
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5.3.1.3 Nedbrytning - Informationsöverföring kring kundorder 

Inom informationsöverföringen kring kundorder framkommer två primärproblem 
(se figur 5.7–5.8).  

Marknad och försäljning lovar för mycket ut mot kund:  
Ur intervjuerna framkommer det att marknads- och försäljningsavdelningen lovar 
emellanåt för mycket ut mot kund vilket har sin bakomliggande orsak i att det är 
svårt att planera kundorder.   
 
Lång orderbekräftelse från kund:  
En orsak till att det är svårt att planera in kundorder anser marknads- och 
försäljningsavdelning har med att det är lång orderbekräftelse från kund. Detta 
grundar sig i att kunden själv inte vet exakt vad som efterfrågas och bekräftar 
därför inte alltid ordern direkt. Denna okunskap kan ha sina rötter i att 
kommunikationen främst är muntlig mellan NPB och kund samt att kunden inte 
erhåller något fullständigt tekniskt underlag för ordern. Samtidigt kan en 
bakomliggande orsak vara avsaknad av teknikkunniga ut mot NPB från kundens 
sida. Kunden räknar med att NPB informerar om all teknisk information eller 
eventuellt att NPB informerar om dess nödvändighet.  

 

Figur 5.7 Marknad och försäljning lovar för mycket – nedbrytning.  

Kund och NPB har olika syn på projektstart:  
I vissa sammanhang uppstår olika syn på projektstart mellan NPB och kund vilket 
påverkar NPB:s förmåga att planera. Ur intervjuer med projektledare och 
marknads- och försäljningsavdelning utgår kunden emellanåt ifrån 
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ordermottagningsdatumet medan NPB utgår ifrån datumet för orderbekräftelse. 
Skillnaden i syn på projektstart grundar sig i en otydlighet från NPB mot kund.   
 
Oklarheter kring kundprojekt:  
Oklarheter kring kundprojekt kan handla om att kritisk information antingen är 
svåråtkomlig eller saknas helt (se figur 5.8). 
 
Saknar kritisk information:  
Utifrån intervjuerna framkommer det att kundofferten/kundordern kan vara 
ofullständig vilket skapar oklarheter. Samtidigt kan en annan anledning vara att 
nödvändig information endast finns tillgänglig hos specifika individer vilket skapar 
svårigheter när individerna är frånvarande. Orsaken bakom denna begränsning 
ligger i att muntliga dialoger inte alltid dokumenteras vilket skapar en 
beroendeställning till specifika informationskällor.   
 
Ett annat scenario som kan medföra att information saknas är när oerfarna 
projektledare ansvarar för projektet. Detta anses leda till en sämre insikt i vilken 
information som är kritisk för respektive avdelning. Bland annat kan det handla 
om externa projektledare eller nyanställda projektledare som har begränsad insikt i 
verksamheten. En annan orsak till den begränsade insikten är avsaknad av tydlig 
struktur för projektledare, exempelvis en intern checklista som underlättar arbetet 
för projektledare.   
 
Att det saknas kritisk information kan grunda sig i att kunden ändrar sig under 
arbetets gång där kundorderns förändringar inte uppdaterats i offerten. Kunden 
och NPB skriver inte en fullständig slutoffert vilket påverkar kundens förmåga att 
kunna ändra sin order under arbetets gång. Samtidigt kan detta problem ligga i att 
ingen inom verksamheten har ett tydligt ansvar att uppdatera kundofferten vid 
ändringar.  
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Figur 5.8 Oklarheter kring kundprojekt - nedbrytning.   

Svåråtkomlig information:  
Svåråtkomlig information anses ha sina rötter i att kundofferten är svårläst för 
avdelningarna. Kundofferten består av mycket text och saknar en tydlig 
sammanfattning av kritisk information. Detta får som följd att mer tid behöver 
användas för att hitta viktig information jämfört med om det fanns en 
sammanfattande text.   
 
Att informationen är svåråtkomlig kan som med saknad information grunda sig i 
att specifika individer sitter på kritiska data som är svår att nå när individerna är 
frånvarande. Även detta är en orsak av att muntliga dialoger inte alltid 
dokumenteras. Samtidigt kan svåråtkomlig information bero på ändringar i 
kundorder som inte uppdaterats.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Analys  

69 

5.4 Miniriskanalys 
En miniriskanalys genomfördes på den största kategorin 
från Paretodiagrammet (se tabell 5.1), informationsöverföring kring kundorder. I 
riskanalysen gjordes en uppskattning av sannolikhet (F), allvarlighetsgrad (A) 
och tidsåtgång över uppkomna risker. Detta delades ut på respektive avdelning för 
att därmed särskilja avdelningarnas olika risker (se bilaga 2). De risker som 
överstiger 10 i riskvärde är rödmarkerade och utgör störst risk inom NPB:s 
kundprojekt.  
 
Utifrån bilaga 2 utfördes ett genomsnittsvärde över samtliga avdelningars 
skattningar. Då vissa personer inte fyllde i miniriskanalysen komplett togs enbart 
deras resultat in i de rader som blev ifyllda. 
 
Tabell 5.2 Miniriskanalys med uträknat medelvärde från bilaga 2 

Risk  Sannolikhet 

(F)   

(1–5)  

Allvarlighetsgrad  

(A)   

(1–5)  

 Uppskattad 

tidsförlust 

p.g.a. risk  

Riskvärde   

(F x A)   

Informationsöverföring kring 
kundorder  

  

  

       

– Stillestånd/hastighetsförlust i 
väntan på ny information kring 
kundorder  

  

3,8  

  

3,5  

   

26,6 h  

  

13,3  

– Leta information p.g.a. 
osäkerhet/otydlighet kring 
kundorder i svårläst kundoffert  

  

3,25  

  

3,5  

   

25,7 h  

  

11,4  

– Jaga saknad information som 
endast är tillgänglig genom specifika 
individer  

  

4  

  

3,6  

   

25,3 h  

  

14,4  

– Genomför mindre nödvändiga 
aktiviteter i väntan på ny 
information till befintligt projekt  

  

3,1  

  

2,5  

   

13,4 h  

  

7,25  

– Omarbeten i följd av 
otillräcklig/otydlig information  

3  2,4   30,6 h  7,2  

– Saknar fullständig teknisk 
information om kundorder efter 
uppstartsfasen  

3,8  3,8     14,5  

– Bristfällig överlämning från 
marknadsavdelning till 
projektledare  

3,5  3,4     11,9  

– Olika syn på projektstart mellan 
kund och NPB  

5  3     15  

– Otydlighet kring ansvarsroller 
inom kundprojekt  

2,6  2,6     6,7  

– Muntliga överenskommelser med 
kund/extern intressent 
dokumenteras inte  

2,3  3,2     7,4  

– Kunden ändrar sin kundorder 
under projektets gång  

2,5  3,25     8,1  

Tid för utskrift av 2D-ritningar 
som beställningsunderlag  

       

82,5 h  
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5.4.1 Nedbrytning av miniriskanalysens risker 

Miniriskanalysen kommer att brytas ner med hänsyn till tabell 5.2 och bilagorna. 
Avdelningarna tas i förhållande till medelvärdet ifrån tabell 5.2 i respektive 
kategori.  

Stillestånd/hastighetsförlust i väntan på ny information kring kundorder: 
Stillestånd/hastighetsförlust i väntan på ny information kring kundorder är något 
som kom upp från intervjuerna och ur felträdsanalysen ifrån figurerna 5.2, 5.5 och 
5.8. Det avdelningarna tog upp var att när informationsunderlaget inte är 
tillräckligt sker väntan eller hastighetsförlust då inte personen jobbar fullt ut med 
arbetsuppgiften. Ur bland annat figur 5.8 “oklarheter kring kundprojekt” är väntan 
eller tidsförlust en konsekvens i de olika processerna. Gustavsson [4] räknar denna 
väntan som slöseri inom begreppet och hänvisar till Lean. Dessa 
produktionsstörningar klassificeras även in som småstopp, reducerad hastighet 
och uppstartsförluster [3] [12].  
 
Medelvärdet från denna kategori är 3,8 under kolumnen felsannolikhet och 3,5 i 
kolumnen allvarlighetsgrad. Inom samtliga avdelningar kan en genomsnittlig 
tidsbesparing på 26,6 h besparas. 26,6 multiplicerat med sju avdelningar gör att 
denna kategori uppskattas till 186,2 timmar generellt inom ett projekt. 
 
Ifrån marknads- och försäljningsavdelningen blev riskvärdet 20, vilket är högre än 
genomsnittet. Detta höga värde förklaras med att det är denna avdelning som har 
mest kundkontakt jämfört med de andra avdelningarna inom NPB. Tidsförlusten 
uppskattar marknads- och försäljningsavdelningen till 40 timmar/kundprojekt och 
kan förklaras med bland annat att kunderna ofta finns i andra tidszoner som 
medför att information blir fördröjd.  
 
Ett högre värde än genomsnittet inom denna kategori skattade även inköparen.  
Både sannolikhet och allvarlighetsgrad fick ett maxvärde på fem vilket ger det 
högsta riskvärdet 25. Att riskvärdet är högt kan ses som en konsekvens av 
beställningssystemet. Beställningssystemet medför att det tar lång tid för 
konstruktör att skicka över information som beställningsunderlag. Därmed får 
inköparen vänta på att få uppgifter och kan inte i samma utsträckning genomföra 
andra uppgifter med kort tidsvarsel. Den uppskattade tidsförlusten för inköparen 
är 40 timmar och är högre än snittet. Väntan som förhöjer tidsförlusten och som 
togs upp ifrån felträdsanalysen var att inköparen får information från konstruktör 
där konstruktör måste i sin tur få information från kund. Denna information är 
inte alltid komplett vilket medför en förhöjd väntan även för inköparen. 
 
Leta information p.g.a. osäkerhet/otydlighet kring kundorder i svårläst 
kundoffert: 
Att söka information är något som kommer upp från samtliga avdelningar. Att i 
ett så sent stadie som när montörerna inte har fått tillräcklig med lock från kunden 
för att testköra maskinen är något som styrker osäkerheten projekten. En annan 
punkt som elektronikkonstruktör får söka efter är färg på elskåp. Beroende på vad 
kunden väljer för färg kan detta bli kritisk att veta snabbt, då leveranstiden varierar 
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beroende på färg som kunden väljer. Detta är något som också bekräftas i figur 
5.7 och 5.8 bekräftar att otydligheter sker genom rot orsaken. Då kunden inte 
alltid vet vad som påverkar tid, kostnad och funktion och samtidigt som NPB och 
kund inte är tydlig i sitt budskap där det ges utrymme för tolkning när fakta ska 
dokumenteras [2] [5] [13].  
 
Felsannolikheten ur kategorin är 3,25 och allvarlighetsgraden 3,5 vilket ger ett 
riskvärde på 11,4. Den tid som räknas in som förlust rent generellt är på 25,7 
timmar och multiplicerat med sju avdelningar kan 179,9 timmar anses förloras 
inom denna kategori och projekt.  
 
Marknadsavdelningen anger ett högre riskvärde än genomsnittet på 25. 
Tidsförlusten för inköpsavdelningen uppskattas till 20 timmar/projekt och 
marknadsavdelning uppskattar den till 50 h/projekt. Elektronikkonstruktörerna 
uppskattar att på grund av denna otydlighet sker förluster på 16–40 timmar 
generellt per projekt. Tre av fyra mekanikkonstruktörer anser att detta inte är ett 
problem för deras avdelning då samtliga tre ger ett riskvärde på under 10.  
 
Jaga saknad information som endast är tillgänglig genom specifika 
individer: 
Då NPB har växt från att vara ett litet företag till ett större är nödvändigheten att 
kommunicera tydligare mer betydelsefullt då fler personer behöver få ta del 
informationen. NPB har tidigare kunnat kommunicera mer muntligt då inte lika 
många personer varit inblandade därmed kunde delegering ske smidigare muntligt. 
Nu när fler personer behöver ta del av möten i efterhand uppkommer störningar 
och brus i denna verbala kommunikation (se figur 2.5) [5] [14]. Detta är något som 
tas upp ifrån intervjuerna med både mekanikkonstruktörer och 
elektronikkonstruktörer där de inte har tillgång till all information direkt. 
Avdelningarna får därmed söka informationen hos specifika individer som kunden 
har kommunicerat med.  
 
Ur miniriskanalysen anses detta vara en av de största bristerna med ett riskvärde 
på 14,4 och bedöms vara 25,3 timmar per projekt och avdelning. Om detta 
generaliseras på respektive avdelning är den totala förlusten ca 177,1 timmar. 
Elektronikkonstruktörerna uppskattar denna tidsförlust till allt ifrån 8 timmar till 
40 timmar där sannolikheten att risken uppstår är 4, alltså är vanligt 
förekommande inom kundprojekten. Marknadsavdelningen ger ett högre 
riskvärde på 15, där tidsförlusten uppskattas till 30 timmar/projekt. Montörerna 
ger ett ännu högre riskvärde på 22,5 i snitt, där förlorad tid anses vara mellan 20–
50 timmar/kundprojekt.  
 
Saknar fullständig teknisk information om kundorder efter uppstartsfasen: 
Att sakna den tekniska informationen direkt i uppstartsfasen är ett problem som 
uppkommer från intervjuer och bekräftas via nerbrytningen i figur 5.5 att ej 
beställda komponenter upptäcks vid montering. Att inte all information finns 
direkt vid uppstart medför att konstruktör får vänta på kompletterande 
information, där väntan är slöseri med tid [4]. 
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Detta uppskattades till 14,5 i riskvärde vilket då bekräftar att det är en hög 
sannolikhet och allvarlighetsgrad. Studiegruppen ansåg att detta var för svårt att 
tidsuppskatta för personalen vilket medförde att detta inte gjordes i 
miniriskanalysen.  
 
Elektronikkonstruktion hade ett generellt riskvärde på 12,5. Samtidigt ansåg tre av 
fyra mekanikkonstruktörer att allvarlighetsgraden var fyra och sannolikheten var 
tre eller högre. Dessa resultat antyder att det är vanligt förekommande. Följaktigt 
så menar även inköparen att detta är väldigt vanligt och väldigt allvarligt där 
riskvärdet bedöms till 25. Avdelningarna blir alltså lidande då inkomplett 
information följs med långt in i projekten.  
 
Bristfällig överlämning från marknadsavdelning till projektledare: 
Från intervjuer och bland annat figur 5.8 åskådliggörs att bristande överlämning 
gör att osäkerhet följer med projekten hela vägen ut till montering. Detta är något 
som inte syns så tydligt från riskanalysen, men mer ifrån intervjuunderlaget och 
nedbrytningen. Sannolikheten var rent generellt 3,5 och allvarlighetsgraden 3,4 
vilket ger riskvärdet 11,9.  
 
Montör från intervju ansåg att det kunde bli stillestånd i projekten om exempelvis 
inte rätt antal lock finns tillgängligt när maskin ska provköras. Detta anser 
montören skall redan ha fastställts under uppstartsmötet. Samtidigt har 
montöravdelning satt riskvärdet till 10,4. Detta kan förklaras bland annat med att 
när miniriskanalysen lämnades ut upplevde montörer att det är svårt att bedöma 
denna punkt då de inte själva är med på dessa uppstartsmöten och vet inte vad 
som sägs. 
 
Tre av fyra konstruktörer har tillsammans med marknadsavdelningen satt 
sannolikheten till fyra eller högre, vilket bekräftar att sannolikheten är hög. Att 
allvarlighetsgraden är något lägre kan påvisas av att information kompletteras 
längs projektet, vilket reducerar allvarlighetsgraden.  
 
Olika syn på projektstart mellan kund och NPB: 
Ur denna kategori har enbart marknadsavdelningen deltagit eftersom det är främst 
dessa som kommunicerar med kund. Olika syn på projektstart anses enligt 
riskanalysen uppkomma väldigt ofta då maxvärdet fem sattes. Allvarlighetsgraden 
är bedömt till tre. Ur figur 5.7 kan det utläsas att den olika synen på projektstart är 
i grunden en otydlighet från NPB.  
 
Tid för utskrift av 2D-ritningar som beställningsunderlag: 
Denna fråga var endast inriktad emot mekanikkonstruktörerna att besvara och 
värdera utifrån beställningssystemet. Det var fyra av sex mekanikkonstruktörer 
som genomförde miniriskanalysen där dessa individer har varierande erfarenhet 
inom rollen. Att tidsuppskattningen varierade mellan 50–120 timmar per projekt 
kan bero på konstruktörernas varierande erfarenhet inom kundprojekten. 
Genomsnittet är 82,5 timmar och där typvärdet var 80. Det framkom ifrån 
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intervjuer att tidsförlusten för ett projekt rent generellt var på 100 timmar. 
Värderingen från resterande mekanikkonstruktörer styrker att detta påstående är 
rimligt, där variationen dock kan bero på arbetssätt och erfarenhet. 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 

Under detta kapitel besvarar studien sin tredje och sista frågeställning, nämligen:  

3. Vilka potentiella lösningsförslag för bristerna och riskerna kan 
medföra minskad tidsåtgång för kundprojekten? 

6.1 Potentiellt lösningsförslag 

Nedan följer studiens förbättringsförslag för NPB utifrån det som framkom under 
studiens arbetsgång. 

6.1.1 Införa beslutspunkter 

Att öka kontaktytan mot kund och därmed koppla in kundens tekniker och andra 
kunniga tidigare kan ses som en nödvändighet för att få kunden att förstå vad 
NPB vill få svar på i ett tidigt stadie då beslutsfattare hos kunden inte alltid är 
sakkunnig. Att då implementera beslutspunkter i NPB:s projektmodell kommer då 
inte bara medföra mer tydlighet mot kund utan också att information blir korrekt 
och att tolkning underlättas [5] [14]. Genom att implementera beslutspunkter i 
uppstarten av projekt under uppstartsmötet upplever studiegruppen att 
informationen längre ner i projektmodellen också kommer vara tydligare. Detta 
kan överskådas mellan förberedandefasen och genomförandefasen i figur 4.1. 
 
Att information finns hos specifika individer begränsar NPB:s förmåga att arbeta 
decentraliserat, något som framkommit ur intervjuerna. Att jobba decentraliserat 
är dock en nödvändighet i tvärfunktionella team där konstruktörer bör kunna fatta 
egna beslut. För att underlätta kommunikationen kan avstämningspunkter eller 
beslutspunkter läggas in i projektmodellen när delar behöver klarläggas (se tabell 
2.2 och figur 2.1) [2][5][14].  
 
Från miniriskanalysen (se tabell 5.2) tror studiegruppen att riskerna från 
“hastighetsförluster/stillestånd i väntan på ny information kring kundorder”, “leta 
information pga osäkerheter kring kundorder i en svårläst offert”, “avsaknad av 
information som enbart finns hos specifika individer”, ”genomför mindre 
nödvändig aktivitet i väntan på ny information till befintligt projekt”, “saknar 
teknisk information om kundorder efter uppstartsmötet”, “bristfällig överlämning 
från marknad till projektledning” samt “att kunden ändrar sin order efter 
projektets start” kommer minimeras vid införande av beslutspunkter. Dessa risker 
som tidsuppskattades ger tillsammans summan 91 timmar per avdelning och 
projekt, vilket kan generaliseras på sju avdelningar där totala tidsförlusten blir 637 
timmar/projekt. Det finns troligen också följdproblem som inte heller är 
medräknade. Dessa risker är kopplade till informationsutbyte mellan intressenter 
där det är av vikt att göra rätt från början och inte behöva komplettera, vilket då 
minimeras med hjälp av beslutspunkter som tydliggör information och vad som 
behöver kompletteras [2][5].  
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Studiegruppen upplever att marknadsavdelningen inte vet vad övriga avdelningar 
vill veta initialt i projektet för att komma igång. Att samla in data och 
sammanställa en checklista från övriga avdelningar och därmed undvika att första 
risken “stillestånd eller hastighetsförluster i väntan på ny information kring 
kundorder” i miniriskanalysen uppkommer, kan bland annat uppstarten påskyndas 
i projekten. Ur checklistan blir projektet bedömd i beslutspunkten om projektet 
ska fortsätta, om något skall åtgärdas/kompletteras eller om projektet skall 
avslutas. Denna checklista diskuterar studiegruppen vidare om i punkten 6.1.3, 
intern checklista.  
 
I agil styrning finns inte beslutspunkter utan istället används sprintar. Dessa 
sprintar är tidsatta och är inte utplacerade efter när något är genomfört. Att istället 
tidsätta projektdelar gör att projektet blir mer flexibelt och kundinriktat då kunden 
kan påverka genom att bli informerad under kortare intervaller. Eftersom NPB 
redan använder sig av produktägare kan det vara en idé att använda sprintar istället 
för beslutspunkter. Sprintar är stark kopplade till att produktägaren genomför 
prioriteringsordning från backlogen [2][4]. En fördel med beslutspunkter är att 
tydligheten kring vissa kriterier måste vara uppfyllda innan nästa kan påbörjas. Det 
som företaget vill åstadkomma är att vara mer tydlig mot kund (se figur 5.8). Det 
är dock inte motsägelsefullt att använda sig av sprintar under genomförandefasen 
(se figur 4.1). Om sprintar läggs in under genomförandefasen ökar kundkontakt 
och ökad samsyn från fler parter, men då behövs en förändring i dagens 
produktägarroll och att tillföra nya roller så som Scrum master [2][4][5]. 
Studiegruppen anser att beslutspunkter bör läggas in initialt men att NPB bör 
vänta med att implementera sprintar i genomförandefasen, då flera delar saknas i 
NPB:s projektmodell för att implementera en agil modell. 

6.1.2 Tydligare extern kommunikation 

Att den externa kommunikationen behöver förbättras tydliggörs utifrån både 
intervjuunderlagen, felträdsanalysen och riskanalysen. Olika synsätt på projektstart 
från kund och NPB samt bristfällig överlämning från marknadsavdelning till 
projektledare är några av de problem som framkommit kopplat till den externa 
kommunikationen.  
 
För att minimera oklarheter i form av ofullständigt underlag ifrån 
marknadsavdelning till projektledare kan det vara behövligt att öka kundens 
förståelse över den information som NPB behöver för att kunna följa planeringen. 
Att skapa ett sammanfattande dokument över nödvändig teknisk information ut 
mot kund kan medföra att tiden för orderbekräftelse förkortas då kunden får 
bättre självinsikt i vad som skall beställas. Kunden blir även mer benägen att 
koppla in sina tekniker ut mot NPB som i sin tur underlättar NPB:s arbete med att 
förmedla information och kunskap. Med en prioriteringsordning som är 
tidsbaserad inom det tekniska underlaget liknande MoSCoW-modellen (se kapitel 
2.1.3.12) kan kunden få en bättre insikt i när en viss information behöver levereras 
för att NPB skall kunna hålla deadline [2].  
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För att minska det tekniska gapet mellan kund och NPB förslår Tonnquist [5] att 
använda en mellanhand när det tekniska gapet är för stort mellan dessa parter men 
detta anser inte studiegruppen är nödvändigt. Att istället tvinga kunden att koppla 
in sin tekniska kompetens tidigare anser studiegruppen som en bättre lösning. 
Detta kan åstadkommas om kunden redan i offertstadiet får ta ställning till teknisk 
information utifrån en informativ blankett vilket då lyfter kundens 
uppmärksamhet mot specifika tekniska detaljer. Detta möjliggör att kritisk 
information blir tillgänglig tidigare för NPB:s organisation.  
 
Ur intervjuunderlaget med projektledarna framkom det att förhandling med kund 
många gånger är via muntlig dialog där bristande dokumentation emellanåt skapar 
missförstånd internt och med kund. Även här skulle bättre tekniskt underlag via 
kund motverka missförstånd både externt och internt. Tidsförluster och 
omkonstruktion i följd av bristande informationslagring kan i denna mån 
minimeras genom tydligare underlag. Att leta upp de individer som sitter på 
nödvändig men begränsad information uppskattas till 25,3 timmar/avdelning. 
Detta motsvarar 177,1 timmar totalt inom ett projekt. Detta skulle kunna 
minimeras med tydligare dokumentation redan vid uppstartsfas där de muntliga 
förhandlingarna inte försvinner längs vägen.  
 
Under intervjuerna framkom det att kunden i vissa fall utgår ifrån ett annat 
startdatum än NPB, vilket ställer krav på förtydligande extern kommunikation. 
Orsaken bakom detta är att NPB och kund inte skriver ett formellt slutkontrakt 
utan hänvisar istället till sista skrivna kundoffert. Därför anser studiegruppen att 
en rimlig åtgärd för att motverka missförstånd med kund är att skriva ett formellt 
kontrakt med kunden där det efter klarlagd order klargörs hur många veckor NPB 
har på sig att leverera utifrån orderdatum. NPB kan exempelvis utgå ifrån 
S.M.A.R.T.-principen (se kapitel 2.1.3.12) vilket möjliggör att det specifika målet 
accepteras av samtliga intressenter där målet anses vara realistiskt utifrån tid och 
resurser [2].  

6.1.3 Intern checklista 

För att underlätta projektledarens roll med överlämning av relevant och kritisk 
information till respektive avdelning kan ett åtgärdsförslag vara en intern 
checklista. Den interna checklistan kan vara grunden i det tekniska underlaget ut 
mot kund där respektive avdelning får föra fram den informationen de anser är 
nödvändig för en godkänd överlämning. Detta minimerar och kompletterar även 
de verbala överlämningarna som är svåra att följa och som kan misstolkas. En mer 
strukturerad överlämning kan vara grundsättande för att införa tydligare 
beslutspunkter inom kundprojekten.  
 
Problemet med oerfarna/externa projektledare med begränsad insikt i nödvändig 
information för avdelningarna blir då mindre när dessa ansvariga individer får ett 
tydligare stödjande underlag att följa. Projektledningen blir som följd inte lika 
individberoende när ett mer standardiserat underlag tillkommer som komplement.  
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Med bättre internt underlag kan de tre förstnämnda riskerna inom riskanalysen 
reduceras i felsannolikhet och utifrån tidsförlust. Avdelningarna slipper spendera 
mycket tid åt att leta information i den svårlästa kundofferten och jaga 
information från projektledare. Kritiska uppgifter specificeras redan under 
planerings- och uppstartsfasen vilket minskar stopptider och hastighetsförluster 
längre fram inom projekten.  

6.1.4 Förändrat beställningssystem  

Ett av de mest tidskonsumerande arbetsmomenten för mekanikkonstruktörerna är 
att skriva ut 2D-ritningar till inköpsavdelningen. Riskanalysen visar att den 
genomsnittliga tiden för dessa utskrifter motsvarar 82,5 timmar/projekt, där 
individerna uppskattat tiden till allt ifrån 50–120 timmar. Samtidigt anser 
inköpsavdelningen att det är tidskonsumerande för deras del när ansvarig inköpare 
behöver granska och kontrollera alla ritningar innan köp genomförs där även fel i 
följd av bristande uppföljning kan tillkomma. Att förändra beställningssystemet 
kan därför anses vara nödvändigt.  
 
För att minimera den manuella hanteringen och utskriften av dessa ritningar bör 
NPB se över om det finns möjlighet att direkt skicka över underlag från 
konstruktion till inköp via deras inköpsprogram Pyramid tillsammans med 
konstruktionsprogrammet. På detta sätt minimeras tid som går åt för 
konstruktören att sortera, kontrollera och leverera ritningarna manuellt till 
inköpsavdelningen och kan istället fokusera på sin huvudprocess, att konstruera.  
 
Samtidigt borde uppföljningen kunna förenklas genom en tydligare överlämning 
via Pyramid och konstruktionsprogrammet. I nuläget kan mekanikkonstruktören 
missa att skriva ut rätt antal ritningar och räkna fel antal ritningar vid kontroll, där 
inköparen kan göra samma misstag vid sin kontroll. Att ingen av parterna kan följa 
upp om rätt antal ritningar har levererats kan orsaka stora följdproblem för 
kundprojekten. Bara en sådan sak som att konstruktionsprogrammet räknar 
antalet detaljritningar som skapats och som har levererats gör att 
mekanikkonstruktören eliminerar sina mänskliga brister med att manuellt 
kontrollera sitt ritningsunderlag. Kan inköparen överskåda detta förlopp kan även 
hens arbete förenklas. 
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7 Diskussion kring validitet och reliabilitet 
Studien som helhet är en kvalitativ fallstudie där resultatet kan påverkas av 
subjektiva åsikter och perspektiv, både från studiegruppen och deltagare från 
fallföretaget. Syftet med studien var att utföra en kvalitativ studie som i grunden är 
subjektiv men med hjälp av teori försöka styrka dess validitet. Studiegruppen 
kontrollerade även att samtliga data som samlats in från fallföretaget var korrekt 
tolkad genom att låta NPB validera respektive resultat eller sammanställning. 
Detta i sin tur ökar reliabiliteten för studiens data utifrån NPB:s perspektiv.   
 
Teorin inhämtades från både kurslitteratur, vetenskapliga böcker och 
vetenskapliga artiklar inom specifika områden. Detta ökar studiens validitet och 
reliabilitet då studiegruppens insikter inom de områden som skulle undersökas 
stärktes från start. Vissa teoriområden innehåller även flera olika vetenskapliga 
källor som i sin tur stärker validitet och reliabilitet inom det specifika området.   
 
Datainsamlingen från de kvalitativa intervjuerna med inblandade parter från 
företaget hade sin grund i semistruktur och medförde subjektiva åsikter 
kring NPB:s arbete inom sina kundprojekt. Detta gör att validiteten kring de 
faktiska problemen inom projektstyrningen och dess ingående processer kan vara 
relativt låg. Dock utfördes intervjuer med flera olika individer inom NPB med 
olika arbetsroll som i sin tur kan styrka samsyn och skillnader inom projekten.   
Uppkommer samma eller liknande problem för flera olika parter inom 
kundprojekten kan då problemen anses ha en högre reliabilitet. Dock kan studien 
inte utesluta att individer kan påverka varandra redan innan samtliga intervjuer 
hade genomförts på företaget. Studiegruppens sammanställning av 
intervjuunderlagen validerades av samtliga inblandade parter vilket ger en högre 
validitet att studiegruppen gjort rätt tolkning av problempunkterna.   
 
Från intervjuunderlaget kategoriserades problempunkterna efter släktskap av 
studiegruppen. Studien kan inte fullt validera att alla problem placerats efter 
korrekt släktskap då denna analys genomfördes utifrån studiegruppens egen 
uppfattning om släktskap. Detta medför att vissa problemgrupper egentligen kan 
vara både större och mindre vilket kunde vara vilseledande för studiens fortsatta 
arbete. Studiens största problemkategori utifrån Paretodiagrammet är dock 
dubbelt så stor gentemot samtliga andra kategorier att reliabiliteten för dess 
relevans kan anses vara hög. Paretodiagrammet utgick ifrån mängden 
problempunkter som uppkom kring de specifika kategorierna och inte utifrån 
deras tids- eller kostnadspåverkan på kundprojekten. Detta gör att validiteten 
utifrån att rätt kategori angreps inte kan stärkas.  
  
Problemnedbrytning i en felträdsanalys genomfördes av studiegruppen. 
Reliabiliteten för att rätt grundorsaker tagits fram kunde inte styrkas av objektiva 
källor. NPB fick efter nedbrytning bekräfta att problemen mynnar ut i logiska 
grenar vilket ökar reliabiliteten. Problemen skulle även kunna mynna ut i andra 
bakomliggande grundorsaker som inte identifierats av studien därför kan 
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reliabiliteten av nedbrytningen inte klassas som hög. Validiteten kan dock anses 
vara hög då metoden är vetenskapligt beprövad och använts i liknande 
sammanhang för att identifiera grundorsaker till problem inom verksamheter.   
 
Miniriskmetoden är en vetenskapligt beprövad metod för att värdera risker utifrån 
felsannolikhet och konsekvens vilket ökar studiens validitet. Företagets 
tidsuppskattning och värdering av risker är subjektiv och blir därför inte fullt 
reliabel. Miniriskmetoden värderades av flera individer på företaget inom olika 
avdelningar vilket stärkte reliabiliteten av resultaten då mer data ökar 
trovärdigheten. 
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8 Slutsatser 

Detta kapitel är en sammanfattande beskrivning över studiens implikationer, 
slutsatser, rekommendationer och de områden som studiegruppen anser vidare 
behöver granskas.  

8.1 Slutsatser och rekommendationer 

Syftet med studien var att åstadkomma konkreta förbättringsförslag inom NPB:s 
befintliga arbetsmetodik för verksamhetens kundprojekt. Studiens förstå två 
frågeställningar var grundläggande för att kunna tillämpa konkreta åtgärdsförslag, 
där frågeställningarna var: 

• Vilka risker och brister uppkommer inom fallföretagets kundprojekt utifrån 
deras projektstyrning? 

• Vilka möjliga grundorsaker ligger bakom uppkomsten av de risker och 
brister som uppkommer ur frågeställning ett? 

Utifrån datainsamlingen kan studien påvisa att av de 68 problempunkter från 
förstudien är 30 stycken problem inom NPB:s verksamhet kopplat till intern och 
extern informationsöverföring. Utifrån de uppkomna problempunkterna 
genomfördes en felträdsanalys där slutsatsen är att flera problem mynnar ut i 
samma grundorsaker. Informationsöverföring kring kundorder blev studiens 
primära felkategori vilket studien vidare avgränsade sig till. Med hjälp av dessa 
problempunkter formulerades ett antal risker kopplat till denna kategori, där 
respektive avdelning fick värdera riskerna i en miniriskanalys. 
 
För att lösa primärt risker och brister kopplat till denna kategori rekommenderade 
studiegruppen i kapitel 6 några åtgärdsförslag för att besvara studiens sista 
frågeställning och syfte, nämligen:  

− Intern checklista, för att samla nödvändigt tekniskt underlag från samtliga 
avdelningar kunna förbättra och förenkla överlämningen från ansvarig 
projektledare. 

− Tydligare extern kommunikation, genom detta minimera oklarheter 
mellan NPB och kund, via bland annat dokumentation av muntliga 
förhandlingar, teknisk kravspecifikation ut mot kund och ett formellt 
slutkontrakt med kund. 

− Införa beslutspunkter, att införa beslutspunkt i början av projektet 
minskar risken för att informationskvaliteten blir lägre. Att införa 
beslutspunkter reducerar även stillestånd initialt i projekten och minimerar 
risken för att otydlig information finns kvar längre ner i projekten. 

Resultatet från intervjuerna och riskanalysen påvisar även att NPB behöver se 
över sitt beställningssystem där ett potentiellt åtgärdsförslag är: 
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− Förändrat beställningssystem, där ett mer sammansvetsat system mellan 
inköps- och konstruktionsprogrammet medför minimerad hanteringstid 
och lättare uppföljning för både inköpare och konstruktör.  

När studiegruppen nu tittar tillbaka på arbetsgången för studien hade det varit 
bättre att få följa ett specifikt projekt inom NPB och där igenom observera och 
studera mer objektivt vilka felkällor som uppkommer inom verksamheten. 
Studiens resultat blev i slutändan i stora drag baserat på subjektiva upplevelser från 
diverse individer inom verksamheten och behöver inte nödvändigtvis spegla 
verkligheten. Samtidigt behöver ett sådant arbete ett längre tidsintervall än som är 
möjligt för denna studie vilket begränsar studiegruppens möjligheter. 

8.2 Vidare arbete och forskning 
Vidare anser studiegruppen att NPB borde fördjupa sig och arbeta vidare inom 
dessa områden:  

• Granskning av olika projektmodeller som vidare kan appliceras 
till NPB:s olika interna projekt då både kund- och förbättringsprojekt 
genomförs inom verksamheten där projektmodellernas skillnader kan vara 
olika användbara utifrån vilket projekt som skall genomföras.  
 

• Se över företagets olika arbetsroller då intervjuunderlagen pekar på att vissa 
individer inom verksamheten kan ha lite för bred arbetsroll för maximering 
av arbets- och ansvarsrollen. Tydligare ansvarsroller kan även minska 
sannolikheten för missförstånd utifrån vem som gör vad och undvika att 
saker faller mellan ansvarsrollernas gap. 
 

• Se över möjligheter till standardisering av arbetssätt för att korta ner 
inlärningskurvan för nyanställda/konsulter och lättare kartlägga 
effektiviteten inom samtliga involverade processer inom kundprojekten. 
Skillnader i arbetssätt bland de anställda kan vara olika effektiva och kan 
därför vara bra att mer ingående granska. 
 

• Genom att öka mängden intern dokumentation kunna förenkla uppföljning 

och skapa ett bättre underlag för att validera vilka felkällor som är mest 

allvarliga för NPB:s kundprojekt.  

 

• Granska och följa specifika kundprojekt från start i alla dess ingående faser 

för att få en bättre uppfattning om dess styrkor och svagheter som kan 

påverka intern prestanda och kvalitet ut mot kund. 
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10 Bilagor 

I bilagor återfinns intervjuresultaten från respektive avdelning (bilaga 1) och i 
bilaga 2 är miniriskanalyserna från respektive avdelning.   

10.1  Bilaga 1 Intervjuresultat 

Intervjuresultat marknad och försäljning 

Marknadsavdelningen anser att det kan ta upp till en månad att få en 
orderbekräftelse från vissa kunder. Avdelningen upplever att det uppstår en 
konflikt då kunden och NPB inte har samma syn på när produktionsprocessen 
skall initieras. Kunden förväntar sig att leveranstiden utgår ifrån datumet 
för NPB:s orderutskick medan NPB avvaktar med att påbörja produktion tills 
kunden har skickat en orderbekräftelse. Detta medför att NPB förväntas leverera 
en månad tidigare än de anser är möjligt.  
 
I orderunderlaget mot kund ingår inte fullständig teknisk information kring 
produktlösningen. Då underlaget saknar fullständig teknisk information uppstår 
svårigheter för marknadsavdelningen att få detaljerade uppgifter från kunden i tid. 
Kunden har själv inte funderat över alla tekniska egenskaper som behövs i 
produktlösningen vilket medför väntetid innan ordern är bekräftad och kan 
påbörjas. När marknadsavdelningen överlämnar offert och orderunderlag till 
ansvarig projektledare saknas fortfarande kritisk information kring kundorder.   
 
Marknadsavdelningen anser att en viss del av informationen inom deras 
kundprojekt endast lagras i huvudet på specifika personer inom projekten. Denna 
information är endast tillgänglig om man får kontakt med dem och finns inte 
skriftligt dokumenterad någonstans. Detta anser avdelningen är ett problem och 
kan medföra hastighetsförluster och väntetid inom projektet.  

Intervjuresultat projektledning 

Marknadsavdelningen skickar i vissa fall ut många kund offerter till flera olika 
kunder under samma tidsperiod. I offerten säger NPB att de kan leverera en order 
mot ett specifikt datum. Det har hänt att kunderna bekräftar dessa offerter 
samtidigt vilket omöjliggör att NPB kan klara kundordern i tid då NPB inte har 
kapacitet att producera detta antal maskiner i sin anläggning. Projektledarna anser 
att marknad “lovar ibland leverans inom ett tidsintervall som NPB inte alltid kan 
leverera”. Projektledarna anser att det finns ett problem med att kunden och NPB 
har olika syner på leveranstider av kundprojektet. NPB räknar med att när kunden 
godkänt offerten är det cirka sex månader tills projektet skall vara klart, men 
kunden anser att oavsett om hen skjuter på att godkänna offerten skall det vara 
samma deadline.  
 
Just nu finns det ingen slutoffert som grund för själva kundordern. Då mycket av 
information har förhandlats muntligt och förändringar har skett utan att blivit 
nerskrivna sker ofta missförstånd med kund eller missförstånd internt inom 
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företaget hur kunden menar. Detta blir problem vid projektöverlämning då saker 
hänvisas till en ofullständig offert och vad marknad har kommit överens om 
muntligt. Då vissa nyckelpersoner sitter på nyckelkompetens, erfarenhet, 
information och kundinformation som “sitter i huvudet” på dessa personer tar det 
längre tid för övriga att få fram information. Information kan också missas då 
personen inte är tillgänglig eller glömmer att meddela vissa detaljer vilket kan bli 
problem i ett senare stadie. 
  
Ett annat problem är att det kan vara svårt att få loss resurser så som personal. 
Främsta svårigheten är när konstruktören är klar med konstruktionen så 
börjar konstruktören på ett nytt projekt. Om då det gamla projektet behöver 
omkonstruktion kommer konstruktören i kläm mellan två projekt. Ett annat 
problem är materialbrist då inte leverantörer kan leverera sina komponenter i tid 
eller att NPB inte har beställt komponenterna i tid. Denna materialbrist leder till 
projektstopp då ingen kan fortsätta med projektet.  
 
Ibland händer det att konstruktören eller inköp köper fel komponenter, det kan 
också vara att fel antal beställs. Då detta händer behöver NPB skicka tillbaka dessa 
komponenter. Just nu har ingen detta ansvar och medför en ökad belastning på 
många personer i kedjan så som projektledaren. Det skulle underlätta ifall en 
person hade detta ansvar med reklamation och leveransbevakning.  
 
Intervjuunderlag projektledning (kompletterande underlag) 
 
Vid tillfällen har det varit så att PO (purchase order) inte stämmer med offerten. 
Tid får då läggas på att reda ut detta med kunden och det är inte alltid de är så 
villiga att fixa detta. Det kan vara positionsnummer, rabatter som har hamnat fel 
och det kan vara leveransvillkor.  
Det förekommer också att ordrar inte är registrerade och att budgetvärden inte 
stämmer med kalkyl. 
Det bör också redas ut vem som ska skicka vilka ordererkännande, huvudorder, 
tillägg? 
Det är inte bara den extra tiden för projektledaren som tillkommer av ovanstående 
brister och de brister som omnämns i intervjuresultatet. Till detta ska läggas den 
tiden som det går åt extra för konstruktörer och programmerare att söka efter 
information som projektledaren inte hinner ta fram/dokumentera 
(projektdirektivet) för att hen måste jobba med ovanstående brister. Det blir en 
lavineffekt av detta. Extra tid av ovanstående drabbar också ekonomiavdelningen 
som också jobbar med att reda ut dessa saker.  
Som nämns i intervjuresultatet så finns det idag inte något kontrakt skrivet ifrån 
vår sida med kunden, utan man hänvisar till en offert (sista offerten oftast). 
Förslaget som projektledaren har lämnat är att man, efter att ordern är lagd, skapar 
ett kontrakt (dokumentet ska heta kontrakt inte offert) som bygger på sista 
offerten och beställningen som kunden har gjort. Man bör inte skriva 
leveransdatum i offerterna utan antal veckor ifrån klarlagd order. 
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Intervjuunderlag mekanikkonstruktion 

Den intervjuade konstruktören anser att det finns ett projektdirektiv kring 
kundordern men att den inte alltid följs då tiden inte räcker till. Istället utgår 
avdelningens konstruktörer emellanåt ifrån kundofferten, vilket inte alltid har 
korrekt information om den specifika kundordern.   
 
Konstruktören anser att mycket tid försvinner av att konstruktören får leta upp 
personer som sitter på information som saknas eller på grund av att informationen 
är svåråtkomlig. Den intervjuade personen anser att informationsutbytet med 
ansvarig projektledare emellanåt är begränsad då nya oerfarna projektledare på 
sistone har uppkommit som inte har någon kunskap kring produktlösningen eller 
saknar viktig information som är nödvändig för konstruktören. Detta medför att 
konstruktören får vänta på att projektledaren införskaffar svaren av en 
informationskälla som har den nödvändiga informationen innan arbetet kan 
fortsätta. Alternativt kan arbetet fortgå men på halvfart då okunskapen kring 
produktlösningen medför hastighetsförluster för konstruktören. I värsta fall kan 
den bristande informationen även leda till omkonstruktion. Konstruktören anser 
att det finns ett behov av en korrekt och komplett checklista som projektledaren 
levererar redan från projektstart.   
 
Förbättringsarbeten för produktlösningar uppkommer emellanåt men de 
justeringar som utförs dokumenteras inte i någon form. Detta gör att en lösning 
till ett specifikt problem endast lagras hos den person som lyckats komma på 
lösningen och sprids inte vidare till andra konstruktörer. Problem kan då uppstå 
om en liknande kundlösning skall konstrueras av en annan konstruktör.   
 
Ett annat tidskonsumerande moment utifrån den intervjuade personen är att 
skriva ut detaljritningarna från skrivaren för att leverera till inköpsavdelningen. 
Personen uppskattar att cirka 100 timmar per projekt går åt till att skriva ut dessa 
2D-ritningar. Samtidigt kan inte konstruktören eller inköpsavdelningen följa upp 
om alla ritningar har levererats. Om en ritning saknas eller inte har levererats i ett 
projekt upptäcks inte problemet förrän monteringen skall påbörjas. Montörerna 
upptäcker att den sammanställningen de ska montera saknar kritiska komponenter 
vilket medför att de inte kan påbörja delmontaget. Konstruktören anser att det är 
en avsaknad av en inköpsbekräftelse till inblandad konstruktör samt en bekräftelse 
till inköpsansvarig att alla ritningar har levererats.   
 
Konstruktören anser att det är avsaknad av dokumentation kring vem som gör 
vad inom ett projekt, avsaknad av feedback kring konstruktionsändringar och att 
det saknas en kartläggning kring vilka komponenter som går sönder mer 
regelbundet inom specifika produktlösningar.  

Intervjuunderlag mekanikkonstruktör 2 (kompletterande intervju) 

Får kundoffert som han utgår ifrån. Många gånger får man fråga vilket projekt 
kundofferten tillhör. Frågar tillsatt projektledare eller den från marknad som sålt 
offerten. Börjar med ståmöten i början av arbetet för att eliminera oklarheter. 
Vanligt att man får vänta på information, ibland kan det vara väldigt segt då 
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kunden inte svarar (kan gå veckor) och då får man byta fokus och arbeta med 
annat. Montörer vill börja bygga i en viss ordning vilket blir problematiskt om 
konstruktören saknar information om just denna del. Utifrån operativa chefens 
planering får konstruktören insikt i när han borde lägga ut vissa detaljritningar för 
inköp och montering. När allt är beställt tillhörande projektet går inblandade 
konstruktörer vanligtvis över till ett annat projekt och konstruerar där.   
 
Tavelmöten håller på under hela byggnationen tills kunden godkänt produkten. Är 
cirka 15 min långa efter frukost.   
 
Han efterfrågar främst att NPB bygger upp mer strukturer inom sin process, att de 
bygger upp strukturer i Pyramid. Istället för att skriva ut Excellistor, ritningar etc. 
Vill att NPB bygger upp en struktur kring en viss produktlösning. När man 
arbetar med en variant tillhörande produkten byter man bara ut ett par delar och 
direkt efteråt kan lägga beställning.   
 
Nu anser han att det kan finnas flera felkällor, de kan ha fel på ritningen och i sin 
tur kopiera felet in i BOM-listan där beställningen i sin tur blir fel. De kan sitta 
med rätt BOM-lista men skriver fel antal i ritningen vilket gör att fel uppstår i 
beställningen. Johnny som genomför beställning kan läsa av ritningen felaktigt och 
skriva in felaktigt antal. Kunden överför fel information från början, NPB märker 
ingenting förrän montering vilket leder till kris och panik internt. Nu går halva 
dagar åt med att rätta till fel. Det finns inget bra sätt att övervaka. Det skulle ta 
längre tid vid uppstart men samtidigt skulle tiden gå mycket snabbare vid 
arbetsstart som medför kortare ledtid och lättare övervakning.   
 
Ibland levereras felaktiga komponenter av leverantörer som avviker från det NPB 
har beställt. En gång när de beställt 1 QC-8 och 1 QC-6 så fick de en låda med 
tillhörande grejer som bara passade QC-8: or. Det felet upptäcks vid montering då 
de inte kan sätta ihop komponenterna och detta är en del som används sent inom 
monteringen, vilket förskjuter kundleveransen ytterligare cirka 2–3 veckor. Tar tid 
då NPB då måste göra nya inköp där leverantören behöver korrigera sitt fel och 
tillverka nya komponenter som tar cirka 2–3 veckor. Feedbacken kring felet 
tillkom från en montör som märkte att han inte kunde sätta ihop delen.   
 
Viktigt med bra underlag vid uppstart, är allt redan klart där kan NPB springa 
fortare inom projektfasen. Om saker hela tiden ändras tappar man fokus och det 
blir hastighetsförlust. När man lämnar någonting som inte är färdigt tar det tid att i 
efterhand sätta sig in i projektet igen och tänka kring vart man slutade etc. Lätt att 
man då glömmer någon sak som medför fel i slutändan. Kan hända emellanåt att 
ny information tillkommer under konstruktionsarbetet som kastar omkull 
förutsättningarna där hela den tidigare konstruktionen kan slängas iväg och 
ersättas. Kan hända att man tror att detta projekt är liknande ett tidigare vilket det 
i slutändan visar sig att inte vara. Kunden vill exempelvis ha ett extra tillbehör.   
 
Kan hända att elektronikkonstruktörerna, mekanikkonstruktörerna och 
programmerarna inom samma projekt kan dra åt olika håll. Om någon av parterna 



 Bilagor  

88 

ändrar någonting är det lätt att glömma att informera de andra om ändringen. Det 
är viktigt för projektledarna och det är därför man har ståmötena. Anser 
att ståmötena funkar bra.   
 
Sådant som har krånglat tidigare försöker konstruktören att göra tydligare för att 
inte fastna i samma fällor. De har ett Exceldokument som förbättringsunderlaget 
tillförs till, samtidigt placerar konstruktören sitt förbättringsunderlag i en egen 
låda. Även de punkter som montörer fört fram som behöver förbättras noterar 
han på ritningen samt vem som kom in med förbättringsförslaget. Oftast körs 
projekt ihop vilket gör att förbättringsunderlag kan föras vidare emellan parallella 
konstruktörer. I vissa perioder är det svårt att hitta tid för förbättringsarbete, det 
går i vågor där det emellanåt är väldigt intensivt. Då får man försöka föra vidare 
förbättringspunkterna under nästkommande projekt under uppstartsmötet.   
 
Lämnar veckorapporter kring hur de ligger till i planeringen. Detta antas läggas till 
i GANTT-schemat. Konstruktören vet när detaljerna skall vara tillverkade där han 
sedan får uppskatta när han behöver ha gjort klart konstruktionsunderlaget för att 
beställa i tid. Om konstruktören halkar efter skall han rapportera det. I 
veckorapporten har konstruktören uppskattad ursprunglig tid och kvarvarande tid 
för de ingående konstruktionsaktiviteterna. När ett nytt liknande projekt 
genomförs utgår konstruktören ifrån detta underlag. När han genomfört flera 
sådana liknande projekt får han en tydligare bild över hur lång tid respektive 
aktivitet verkligen tar. På grund av detta anser han att han har en väldigt bra 
uppfattning om tidsuppskattningar kopplat till specifika lösningar. Han tvivlar 
dock på att alla konstruktörer genomför en sådan veckorapport, någon typ av 
veckorapport genomförs men kanske inte på detta sätt. 

Intervjuunderlag elektronikkonstruktion 

Konstruktörerna efterlyser ett bättre och närmare samarbete 
med Canline. Canline genomför mycket ändringar som är tidskrävande och bland 
kommunicerar inte Canline att de genomfört ändringar. Då inte Canline har 
kommunicerat att de genomför ändringar i tid måste NPB:s elektronikkonstruktör 
genomföra ändringar i sista minuten när linecontrolen är på plats. Detta medför 
att NPB:s konstruktör behöver släppa vad de håller på med just då och prioritera 
denna konstruktionsändring. Detta blir tidskrävande då konstruktören har trott sig 
vara klar ofta någon månad tidigare och därmed behöver sätta sig in i ritningen 
igen. Just nu har Canline tillsatt en extern projektledare. Denna projektledare är 
inte kunnig inom området vilket ytterligare skapar problem i omkonstruktion.   
 
Konstruktörerna anser att uppstartsfasen förbättras då genom att ta in en 
kundrepresentant mellan Canline, NPB:s projektledare och sälj och 
marknadsavdelningen för att minimera ändringar under arbetets gång.  
 
Något som berör konstruktör som jobbar emot Canline och även när ändring sker 
på inom egenverksamhet är det svårt att få information och måste då måste jaga 
nyckelpersoner som sitter på informationen eller gå igenom offerten. Offerten är 
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dock svår att hitta i och saknar ibland viktig information.   
 

Konstruktörerna utgår ifrån en inköpslista från tidigare projekt. Utifrån denna lista 
gör konstruktörerna idag inköp först och därefter påbörjar ritning och 
konstruktion. Där av är mycket osäkert i början av projekten vilket medför 
ändringar från kundkrav. Denna osäkerhet medför även att ändringar görs i slutet 
vilket medför tidspress och högre kostnader.   
 
De intervjuade upplever att det är tidspress att beställa komponenter i tid då det är 
lång leveranstid från leverantörerna. Det är svårt att utforma en fullständig 
beställningslista på grund av osäkerheterna i projekten. Många komponenter 
hamnar i lager då som kan bero på ändringar eller felbeställningar då ändring har 
skett efter beställningen genomfördes. Om inte dessa felinköp lämnas tillbaka 
efter ca en månad så får inte NPB tillbaka pengarna för felinköpet. Då det inte 
finns någon på företaget som är ansvarig för att lämna tillbaka dessa felinköp gör 
konstruktörerna detta. Denna process med att lämna tillbaka felinköp som 
konstruktörerna gör uppskattas till några dagar av en hel projekttid. Det finns en 
även i osäkerhet från konstruktörerna då inte leverantörerna skickar information 
kring leveransförseningar. Konstruktörerna måste istället kontakta leverantörer för 
att kontrollera hur beställningar går.  

Intervjuunderlag inköpschef 

Inköpschefen anser sig själv ha en för bred roll. Detta medför att det strategiska 
ansvaret läggs mer åt sidan. Detta medför att inköpschefen inte kollar på substitut 
från leverantörer som kan medföra lägre leveranstider och 
pris. Inköpschefen vill till exempel använda sig av färre leverantörer som levererar 
fler komponenter.   
 
Inköpschefen kan se tecken på samma komponenter köpas in som reservdelar till 
samma kunder. Detta kan kanske lösas med en konstruktionsändring men i stället 
fortsätter man att köpa reservdelar vilket medför att problemen fortsätter att 
uppkomma. Inköparen anser att kunden inte berättar när något är fel med 
maskinerna utan fortsätter att köpa dessa upprepningsvis.   
 
Inköpschefen menar att det saknas dokumentation och statistik kring vilka 
reservdelskomponenter som byts ut mest på respektive maskin. Detta gör att det 
är svårare att påvisa att det kan behövas en ändring i konstruktionen till 
konstruktör. Inköpschefen säger också att om denna dokumentation skulle finnas 
skulle utvecklingen av produkten underlättas då det kan bevisas vilka 
komponenter som slits och därefter bestämma ett serviceintervall på produkten. 
Efter att den tekniska livslängden är kartlagd kan underleverantör få underlag för 
att utveckla sin komponent så att NPB produkter får en högre teknisk livslängd.  
  
Ett annat problem som inköpschefen tar upp är att de manuella inköpen där 
ritning lämnas manuellt eller ritning skickas med mejl tillsammans med en Excelfil. 
Detta tar lång tid både för konstruktör och inköparen.  
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Ett annat problem är att artikelnummer på ritningen och numret i 
inköpsprogrammet Pyramid inte stämmer överens. Numret i Pyramid ska 
nämligen vara det samma som finns på ritningen. Detta medför förvirring och 
osäkerhet som kan leda till att fel komponent beställs. Denna förvirring 
uppkommer från Excelfilen. Excelfilen som ska påbörjas från en standardmall. 
Där konstruktören sen kopierar BOM-listan från respektive assembly. Istället 
kopierar konstruktören en gammal Excelfil från en tidigare order i tro om att 
spara tid då mycket är ifyllt som är rutin. Problemet är att ändringar och 
kommentarer ibland utlämnas som medför att felaktiga artikelnummer följer med 
framtida projekt.  
 
Inköpschefen anser att den viktigaste förbättringspunkten inom NPB är när en ny 
order har bekräftats. Då vet nämligen bara få personer inom verksamheten vad 
som sålts. Överlämningen från kund och marknadsavdelningen är inte tillräckligt 
detaljerad. Osäkerheten kring information resulterar i att ingen tar tag i problemet. 
Ett exempel som inköpschefen tog upp kring informationsbrist från kund var att 
få tag på information kring spänningsnivå. Denna informationsbrist medförde 
att inköpschefen fördröjde inköpet uppskattningsvis i två veckor.   
 
Inköpschefen upplever att nyckelpersoner har för mycket information i huvudet 
som inte dokumenteras. Om information skulle dokumenteras på ett bättre och på 
ett strukturerat sätt skulle inlärningstiden och missuppfattningar elimineras eller 
reduceras.  

Intervjuunderlag konstruktionsinköp samt monterings- och 
verkstadsansvarig 

Idag bestämmer mekanikkonstruktören vilka komponenter som inköparen ska 
beställa. Det händer ganska ofta att flera konstruktörer kommer med samma 
komponenter vid olika tidpunkter. Detta medför att inköparen får göra inköp hos 
leverantör flera gånger. Det skulle reducera tid för inköparen om 
mekanikkonstruktörerna synkroniserade sina beställningar emellan sig. Då 
konstruktörerna lämnar ritningar för maskinerna assembly för assembly till 
inköparen får inköparen genomföra flera inköp av samma komponenter fast till 
olika assemblys.   
 
De två intervjuobjekten upplever att sena inköp leder till senareläggning av 
montering och tillverkning vilket leder till att projekten inte blir klara i tid.   
 
Det går att se vilka inköp som är gjorda i pyramid med det går inte se vilka inköp 
som har missats. Då konstruktörerna lämnar in ritning manuellt kan ritning ha 
missats då upptäck inte problemet förrän montering påbörjas.   
 
Planeringschemat anses vara bristfälligt då det inte går att se när konstruktörerna 
har konstruerat klart på detaljerna. Verkstadsansvarig vill ha deadlines för att veta 
när mekanikkonstruktören är färdig med konstruktionen. Med deadlines 
tror verkstadsansvarig att planeringen skulle kunna underlättas. Att inte behöva 
utgå ifrån vad som är inköpt och därefter göra detektivarbete om konstruktörerna 
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är klara med arbetet skulle underlätta. Montörerna genomför ofta dubbelarbete då 
de ofta får påbörja ett ofullständigt arbete och på grund av att det saknas delar inte 
kan fullfölja hela assemblyn utan får påbörja något annat assembly istället.   
 
Verkstadsansvarig har ingen överblick vilken personal som finns tillgänglig 
kommande veckor. Istället kan verkstadsansvarig få med kort notis veta vilken 
personal som är tillgänglig i monteringen och verkstaden. Det är operativa chefen 
över hela verksamheten på NPB som är personen som sköter Gantschemat. Det 
medför att verkstadschefens insikter i personalens gruppdynamik delvis 
försvinner.  
 
De båda intervjuobjekten upplever att det är för lite personal i verkstaden då det 
enbart finns två svetsare och menar på att om en av dessa blir sjuka försvinner 50 
% av kapaciteten.  

Intervjuunderlag elektronik- och mekanikmontering 

Intervjuobjekten upplever att det går mycket tid åt att leta efter delar då inte pallen 
är komplett eller att en annan montör redan har påbörjat montering av delarna. 
Då pallarna inte är kompletta påbörjas montering med det som finns och inte i 
rätt ordning. Montörerna skulle uppskatta om monteringen kunde kunna börjas på 
stativet direkt. Vilket inte är möjligt då dessa delar tar lång tid att beställa och 
senare svetsats ihop.   
 
Ritningarna som finns i projektpärmen följs inte då dessa är fulla med fel. De 
intervjuade menar att detta har påpekats för konstruktörerna, innan fanns det en 
avvikelseblankett som fylldes i när ritningen avvek från verkligheten. Montörerna 
upplevde att blanketten var bra men när denna blankett lämnades in till 
konstruktör blev ingen ändring. Problemet uppkom sedan i senare projekt. En 
möjlig felkälla är att konstruktörerna prioriterade annat.    
 
Det händer att arbetet blir stillastående då inte information ges vidare. Montörerna 
säger exempel som färg på maskin, antal lock som ska finnas på pall, 
bannumrering eller att kundernas lock inte har ankommit för att testa att 
maskinen. Det kan också komma sent att kunden vill ha andra pallar sent i ordern 
vilket då behöver tas hänsyn till.   
 
Det behövs flera omarbeten när montörerna behöver genomföra omjusteringar på 
givare när programmerare ska påbörja robot och PLC-programmering.   
 
Montörerna anser att tavel-möten tar lång tid och att det inte kommer fram något 
nytt för dem.   
 
Saknas en packningsmanual vilket gör att detta tar lång tid och olika personer gör 
olika. All tid som kan sparas vid uppackningen är tid som ger större kundnytta för 
kunden då justeringar och tester ger ett bra resultat.  
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Intervjuunderlag programmering 

Den tekniska chefen upplever att det är svårt att få personal med rätt kompetens. 
Ett utbyte med yrkeshögskolan i Jönköping har påbörjats för att få rätt 
kompetensförmåga mot automation. Det tar dock lång tid att lära upp en sådan 
individ som är ny ifrån skolan dock är detta individberoende.  
 
Tekniska chefen upplever att det är osäkerheter i information då kundkraven inte 
bryts ner tillräckligt bra. Upplever att det största tappet sker mellan marknad och 
projektledare.  
 
Uppfattar det som nya maskiner säljs utan att utvecklingslösningen är färdig. Detta 
leder till att maskinen inte blir klar i tid. Då övriga avdelningar inte blir inblandade 
förrän maskinen är såld.  
  
Ett problem som tekniska chefen tar upp är när marknad kommer till operativa 
chefen och ställer frågor kring hur den planerade produktionen ser ut ifall en 
order kan tas. Den operativa chefen går i sin tur till tekniska chefen och rådfrågar 
exempelvis hur lång tid som behövs för respektive maskin att programmera. Om 
den operativa chefen säger att detta är möjligt men ordern fördröjs och flera order 
tillkommer blir det svårigheter att leverera ut till kunderna. Då kunden tar lång tid 
på sig från offert till att ge en orderbekräftelse är detta något som uppkommer 
ofta.    
 
Tekniska chefen har tagit fram en mall över hur lång tid en programmering tar. 
Denna mall är i matrisform så att programmeringspersonalen kan använda detta 
som en checklista. Utifrån denna checklista vet programmerarna vad som ska vara 
uppfyllt för att kunna gå vidare till nästa punkt på checklistan. Även om 
checklistan följs uppkommer fel ändå vilket då medför att tid tappas på bekostnad 
för provkörning. En av sakerna på checklistan är att givare och sensorerna måste 
vara korrekt inställda något som tar mycket tid. Detta är något som inte förs 
vidare till konstruktör för att ändra konstruktion som kan underlätta.   
 
Programmerarna genomför en utbildning med kunderna när maskinen är på plats. 
Det finns dock inte något utbildningsprogram som programmerarna går igenom 
utan denna utbildning varierar från kund till kund och programmerare till 
programmerare.   
 
Den tekniska chefen har även maskinsäkerhetsansvar som berör maskinerna. 
Exempel på detta kan vara att individer kan skada sig genom att stoppa in ett 
finger eller hand på fel ställe. Då den tekniska chefen inte haft ansvar över detta så 
länge har inte alla rutiner påbörjats att följas. Just nu sker mycket av detta i 
efterhand vilket medför att konstruktörerna och monteringspersonal får 
genomföra omkonstruktion och om-montering. Denna kassation kostar både tid 
och pengar. Detta är något som diskuterats inom företaget och som tekniska 
chefen går i rätt riktning med.  
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