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F O R O R D 
Vi vill framföra ett tack till alla som bidragit med värdefulla synpunker till denna 
handledning för effektivare installationer. I synnerhet riktas ett tack till Björn Grann på 
Svedbergs i Dalstorp AB, Lars Melhager på Carstens/Stenbergs och Leif Ekdahl på Ekdahls 
Möbler AB. 

Illustrationerna är gjorda av Anders Andersson, Jönköping. 

INLEDNING 
Den här handledningen är ett stöd för ett effektivt genomförande av utvecklingsprojekt och 
investering i produktionen. De olika stegen hjälper er inte bara att minska risken för 
felsatsningar och hålla nere tiden och kostnaden för genomförandet. De ökar också era 
möjligheter att välja en ändamålsenlig och långsiktig lösning. 

Materialet kan användas både som checklista och som utbildningsmaterial. 

Vi tar inte upp specifika produktionstekniska problem som rÖr ett visst teknikområde såsom 
ytbehandling, CNC-teknik eller slipning. Därför passar handledningen till alla typer av 
problem. För att fa ett heltäckande material har vi samlat erfarenheter från olika företag, för 
att se vad som gör att olika utvecklings- och investeringsprojekt lyckas eller misslyckas. 

Handledningen är består av två delar: 
Del 1 Gmndläggande kunskap om hur man påbörjar och driver utvecklings- och 

investeringsprojekt. 

Del 2 Praktisk vägledning i form av en checklista. Steg för steg beskriver vi vad som 
behöver utföras under projektarbetet. Som bilagor till denna del finns också 
blanketter och arbetsmetoder att kopiera och använda. 

Handledningen vänder sig i första hand till små och medelstora träindustrier. 

Kontakta oss på Trätek om du söker uppgifter om specifika teknikområden, eller vill 
veta mer om Träteks verksamhet. 



D E L I 
HUR MAN PÅBÖRJAR O C H D R I V E R 
U T V E C K L I N G S " O C H I N V E S T E R I N G S P R O J E K T 

Strategisk utveckling är en förutsättning for 
förbättrad konkurrenskraft 
En grundförutsättning för att en verksamhet ska bibehålla sin konkurrenskraft och styrka är 
långsiktig planering och utveckling. Därför är det viktigt att företaget har en affärsidé och 
tydliga mål för verksamheten. En strategi som talar om hur du ska nå målen bör finnas. För 
att kunna driva utvecklingsprojekt effektivt bör alltså affärsidé, mål och strategier för 
verksamheten finnas. Grunden för att arbeta med dessa frågor och för att kunna driva ett 
framgångsrikt utvecklingsprojekt kan du få genom att gå igenom nedanstående punkter. 
• Hur ser vår marknad ut i framtiden, t ex om 5 år, med avseende på kunder och efterfrågan? 

Vilka marknader vill vi konkurrera på? 
• Vilka produkter ska vi tillverka i framtiden? Ska vi specialisera oss på en viss produkttyp? 
• Hur stora volymer och vilken produktmix kan vi förvänta oss? 
• Vilka kvalitetskrav ska produkterna klara? 
• Ska vi tillverka produkterna helt själva eller ska vi köpa detaljer från underleverantörer? 
• Hur ska vår produktion vara uppbyggd? Vilken teknik ska vi satsa på? 
• Vilken kompetens finns i vårt företag och vilken kompetens vill vi hålla oss med i 

framtiden? 
• Vilka krav på arbetsmiljön kommer vi att ställas inför och vilken arbetsmiljö eftersträvar 

vi? 
• Vilka miljökrav kan vi vänta och vilken yttre miljö eftersträvar vi? 
• Hur ska arbetet organiseras i framtiden? 

En förändring påbörjas när ett behov upptäcks 
Ibland hamnar man i situationer där man känner sig fastlåst och där en förändring av 
verksamheten är den enda utvägen. Orsakerna kan vara både positiva och negativa. Företaget 
kan få en extra stor order, tappa kunder, hamna i en pressad prissituation osv. Signaler om 
behov av utveckling och förändring kommer ständigt via det dagliga arbetet och genom olika 
uppföljningar av verksamheten. Att kartlägga eller analysera företaget eller en del av 
verksamheten kan vara en bra hjälp för att visa på möjligheter till förbättringar. Analyserna 
tydliggör också i vilken ordning förbättringarna bör göras. I grunden påbörjas alla 
förändringar redan då ett behov upptäcks och man börjar leta lösningar på problemet. 

Investering är mer än ny teknik 
Investering förknippas ofta med inköp av maskiner och utrustningar. Men en investering kan 
också vara utbildning, nyanställning, förändrad organisation, nya arbetstider och 
förbättringsarbete. När ett behov av att förändra uppstår gäller det att överväga alla tänkbara 
alternativ t i l l lösning och inte låsa sig vid det som dyker upp först, ofta en nyinvestering. 



Att hämta idéer från andra för att lösa problem kan vara en fruktsam väg, men det är viktigt 
att anpassa förändringen till den egna verksamheten. Att stanna upp och tänka en extra gång 
innan man förändrar brukar också löna sig. Vi har träffat på många problem på olika företag, 
problem som uppstått för att man inte tillräckligt noga har specificerat sina krav. Du känner 
säkert igen någon eller några av dessa oönskade effekter. 
• Långa och kostsamma installationer och inkörningsperioder. 
• Onödigt komplicerade anläggningar med driftstörningar som följd. 
• Svårigheter att fa de anställda att bli motiverade; man kanske till och med gör motstånd 

mot den planerade förändringen. 
• Anläggningar som inte klarar det leverantören lovat. 
• Oförutsedda och omfattande följdinvesteringar. 
• Planeringsproblem. 
• Arbetsmiljöproblem. 
• Miljöproblem. 
• Kvalitetsbrister. 

Planering och noggranna förberedelser lönar sig 
Den tid man lägger ned på planering och förberedelser, t ex vid ett utvecklingsprojekt, 
underlättar genomförandet. I slutänden reduceras både den totala kostnaden och tiden. 

-»•Tid 

Kort lid för genomförandet kräver mer planering. Om endast lite tid ges till planering, blir 
tiden för genomförandet längre. 

Oavsett vad ett projekt ska leda till finns det vissa punkter som man bör gå igenom för att 
förbereda och planera projektet. 

• Problemdefinition och avgränsningar. 
• Mål. 
• Tidsplan med start- och slutdatum. 
• Budget. 
• Projektledare och projektmedarbetare. 
• Handlingsplan. 



Vid alla former av problemlösning är det första steget att skaffa sig en tydlig bild av 
problemet. Vilket mål ska förbättringen uppfylla? Vilken är den verkliga orsaken till 
problemet/behovet? Processen att lösa ett problem kan beskrivas med hjälp av en cirkel. 

En problemlösningscirkel: Se - upptäck problemet. Tänk - sök orsak och verkan. Hitta 
lämpliga åtgärder. Välj - utvärdera åtgärderna och välj den mest lämpade. Gör - genomför 
åtgärden. Fortsätt till Se - följ upp resultatet. Gå ytterligare varv tills ni blivit nöjda med 
resultatet. Ta därefter tag i ett nytt problem enligt samma mönster. Lär av erfarenheterna, 
egna och andras! 

Det är skillnad mellan orsak och verkan 
Man ser och upplever ofta effektema (verkan) av ett problem först och åtgärdar dem istället 
för den verkliga källan till problemet (orsaken). Åtgärda alltså orsaken, som i grunden fått 
problemet att uppkomma och inte verkan, som är följderna av problemet. Det är inte ovanligt 
att ett problem leder till ett annat som leder till ett ytterligare osv. Orsaken är ofta gemensam. 
Hitta den! 

Exempel 
En maskin bullrar. Det är svårt att kommunicera och man måste använda hörselskydd för att 
inte riskera bullerskador. Det visar sig att problemet uppkommer på grund av verktygs
vibrationer som i sin tur beror på glapp i verktygsinfästningen. 

Verkan: buller, kommunikationsproblem och verktygs vibrationer. 
Orsak: glapp i verktygsinfastningen. 

En inbyggnad av maskinen skulle bara åtgärda en del av effektema. Genom att ta bort glappet 
löser man problemet fullständigt. 



Exempel 
Vid en maskin har man kapacitetsproblem. Maskinen klarar inte av att bearbeta detaljer i den 
takt som det krävs. Man har problem med långa omställningstider, där en stor del av tiden går 
åt till kontroll mätning av detaljerna och upprepade justeringar av maskinen. När man tittar 
närmare på problemet ser man att orsaken egentligen inte finns vid den här maskinen. Redan i 
det tidigare bearbetningssteget produceras detaljer som ofta har felaktiga vinklar. 

Verkan: kapacitetsbrist, långa omställnings- och justeringstider i maskinen. 
Orsak: föregående operation orsakar felaktiga vinklar på detaljerna. 

Lösningen bör inriktas på att i första hand säkra kvaliteten på ingående detaljer genom att 
justera föregående operation. 

Sök och utvärdera olika alternativ för att lösa problemet 
Att noga överväga olika handlingsalternativ är avgörande för ett projekts utgång. För mindre 
och medelstora träindustrier kan en felsatsning få stora konsekvenser. Framförallt kan 
investering i ny teknik innebära stora kostnadsrisker. Ju mer avancerad tekniken är desto mer 
kostar utrustningen. Utrustningen kräver hög beläggning för att vara lönsam. Ett sätt att höja 
beläggningen är att ta in legoarbeten och på så sätt uppnå högre beläggning. 

Exempel på alternativa lösningar är att utveckla befintlig utrustning, investera i förändrat 
arbetsupplägg eller förändra arbetstiderna. Ett allt vanligare alternativ är att köpa 
legotillverkade detaljer. Fördelen är att man slipper hålla sig med dyr produktionsutrustning 
och särskild kompetens. Istället kan man koncentrera sig på en liten del av tillverkningen. 

Ett annat alternativ är skiftgång. Detta har hittills tillämpats i liten skala i svensk träindustri. I 
andra europeiska länder är skiftgång vanligare. Skiftarbete innebär en rad frågor att överväga 
innan man beslutar sig för att införa det. Viktigast av allt är att se till att utnyttja den ordinarie 
arbetstiden fullt ut. Man kommer en god bit på väg genom att eliminera alla driftstopp som 
orsakas av störningar, omställningar eller väntan på material. En så enkel åtgärd som att se till 
att utrustningen är i drift även under pauser och lunch ger betydande resultat i 
utnyttjandegraden. 

Helhetssyn 
Effektiv produktion kräver samverkan mellan människan, produkten, maskinutrustningen, 
organisationen och produktionsflödet. Genom att från början ta hänsyn till alla dessa fem 
delar undviker man fallgropar och onödiga kostnader. 



—^ _ . 

Dessa fem delar är avgörande vid förändringar: produktionsflödet, människan, produkten, 
maskinutrustningen och organisationen. Om en del försummas, för det ofta med sig 
följdproblem och extra kostnader i en annan del. 

Möjligheterna att påverka och ändra i ett projekt minskar med tiden, samtidigt som 
kostnaderna ökar. Låt inte bristande helhetssyn tvinga er till ständiga ändringar i projektet 
eller provisoriska, kostnadskrävande lösningar i efterhand. 

•O ^ Möjlighet påv/erka 

€tt projeWt 
/ i ^ K o s t n a d -for att påverka 

Kostnaderna ökar och möjligheterna till påverkan minskar under projektets gång. 



Exempel 
På en arbetsplats tar man inte hänsyn till arbetshöjden när man köper en ny maskin. Olle 
tvingas arbeta nedböjd vid in- och utmatning i maskinen och drabbas efter en tid av 
belastningsbesvär i axlar och nacke. Arbetshöjden justeras och Olle rehabiliteras. Om man 
hade tänkt till innan Olle hade börjat arbeta vid maskinen, hade man besparat Olle lidandet 
och företaget hade sluppit utgiftema. 

Glöm inte människan som ska arbeta med den nya utrustningen! 

Exempel 
Ett företag ska köpa en ny CNC-överfräs. Vid beräkning av investeringskostnaden missar 
man att ta med kostnader för fixturer och verktyg. Man glömmer också kostnaderna för att 
ansluta maskinen ti l l spåntransportsystemet. Investeringen blir dyrare än vad man från början 
förväntat sig. 

Vilka ska delta i arbetet? 
Olika personer ser olika problem och möjligheter. Ofta upptäcks hinder på ett tidigare 
stadium när flera personer med olika bakgrund arbetar gemensamt med ett problem. 
Utnyttja därför den kompetens som finns inom företaget. Glöm inte att den som utför ett 
arbete i regel har många bra synpunkter på hur arbetet kan förbättras. 

Om man ska köpa en ny maskin och investeringen uppskattas ligga kring 1.5 miljoner kronor, 
är 50 000 kronor för personalmedverkan en relativt låg kostnad. Avstår man från att låta 
personalen medverka, är det troligt att man får betala minst lika mycket för att lösa oväntade 
problem. 



I Arbetsmiljölagen står det att arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka vid förändringar, 
som påverkar dennes arbetssituation. Arbetsgivaren är skyldig att informera skyddsombud 
och skyddskommitté och förhandla när arbetssituationen ändras på något sätt. De flesta 
förändringar i produktionen innebär påverkan på människan. 

Att låta olika människor delta i ett projekt kostar pengar, men det förenklar insäljningen av 
lösningen i organisationen. Kostnaderna måste sättas i relation ti l l vinsterna av ett brett 
deltagande och en effektiv lösning. 

Utbildning 
Bred personalmedverkan vid förändringar ökar kunskapen om den nya tekniken och 
processerna hos alla som deltar, genom att man lär av varandra. Effekten av detta blir 
tydligare ju mer avancerad och okänd tekniken är för företaget. Personalen blir mer motiverad 
och företaget mindre sårbart, eftersom behovet av reparatörer och servicepersonal utifrån 
minskar. 

Informera alla som berörs 
Grundförutsättningen för att en förändring ska lyckas är att alla som berörs ges korrekt och 
samstämmig information i ett tidigt skede. Under hela utvecklingsprocessen bör de berörda 
informeras och kunna komma med synpunkter. Se till att alla arbetar mot samma mål! 

Stora samlingar där all personal deltar är bra för att föra ut information, men ineffektiva när 
det gäller att fa tillbaka synpunkter och åsikter. 

Dokumentation - ett medel för att styra arbete 
Det som skrivs ned finns kvar utan att förändras eller glömmas bort. Ett nedskrivet beslut är 
ett styrmedel och ett hjälpmedel. Under ett projektarbete har man stor nytta av att kunna gå 
tillbaka och kontrollera till exempel vilka krav man ställt på en lösning från början. 

En berättelse om en lugn fjällvandring förvanskas lätt till en strapats när den berättas vidare 
av flera personer. Ämnet kan naturligtvis lika gärna gälla det egna företaget. 

Exempel på sådant som bör skrivas ned är mål, budget, ansvar, kravspecifikationer, avtal, 
tidsplaner m m. Det är också lämpligt att föra protokoll vid möten. Protokollen kan användas 
för att avrapportera till och informera t ex företagsledningen om arbetet. Dokumentationen är 
också användbar för att undvika att misstag upprepas i nya projekt. 

10 



D E L 2 
P R A K T I S K VÄGLEDNING FÖR A T T GENOMFÖRA 
E T T U T V E C K L I N G S P R O J E K T 

Så här använder du del 2 
Vi har valt att dela in ett utvecklingsprojekt i fyra faser. I varje fas finns ett antal steg att följa. 

Fas 1 
Planering och förberedelser 

I 
Fas 2 

Förstudie: Hitta möjliga 
alternativ som kan lösa 

problemet 
Annat handlingsalternativ 

Fas 3 
Projektering av 

maskininvestering 

I 
Fas 4 

Utbildning, installation och 
idrifttagande 

Att studera olika möjliga lösningar och deras för- och nackdelar är viktigt för att nå bästa 
resultat. Förstudien kan leda till investering i ny teknik och utrustning, men naturligtvis även 
till andra handlingsalternativ, till exempel att köpa produkter från en underleverantör eller att 
behålla sin befintliga utrustning och tillverkningsmetod. 

Här har vi valt att i fas 3 endast fordjupa oss i det handlingsalternativ som innebär investering 
i ny teknik och utrustning. Investeringar i teknik medför i regel betydande kostnader och även 
ett stort risktagande. Ju bättre man förbereder sig, desto mindre risk för ekonomiska och 
tekniska bakslag. 

Varje fas beskrivs med ett antal steg att arbeta efter. Till vissa steg finns även bilagor med 
blanketter och metoder att använda. Samtliga blanketter far kopieras. Flera blanketter används 
också vid flera tillfallen, varför kopiering är nödvändig. 

11 



Fas 1 
Planering och förberedelser Steg 1 Steg 2 Steg 3 

T 
Fas 2 

Så här arbetar ni er igenom materialet, steg för steg. 

Försök att planera och driva projektarbetet enligt de olika faserna. Läs beskrivningen för varje 
steg och kontrollera att alla steg utförs. Om ni upptäcker att ni har glömt något eller vill ändra 
något i ett tidigare steg, ska ni inte tveka utan gå tillbaka direkt och rätta fill. 

I verkligheten överlappar ofta de olika stegen varandra tidsmässigt. Ha inte för bråttom, utan 
se till att varje steg färdigställs och avslutas. 

Fas 1 — Planering och förberedelser 

1. 
Ett behov upptäcks 

2. 
Inled ett projekt 

5. 
Upprätta tidsplan, budget 

och arbetsplan 

3. 
Definiera och avgränsa 

problemet 

4. 
Formulera målet 

Arhetsstegen under fas 1; planering och förberedelser. 

1. Ett behov upptäcks 

Att göra: • Ta ställning till om problemet/behovet kan åtgärdas med en enkel åtgärd 
som kan genomföras direkt. 

• Ta upp problemet/behovet till diskussion med företagsledningen eller 
annan ansvarig person. 

Tänkvärt: Sätt inte igång ett projekt om det inte finns pengar och tid att ta det i hamn. 

12 



2. Inled ett projekt 

Att göra: • Informera alla som berörs om det planerade projektet. 
• Utse en projektledare som ansvarar för och håller samman projektet. 
• Utse lämpliga personer som ska delta i projektet. 
• Ge projektet ett namn. 
• Skriv ned deltagamas namn och projektnamnet i "Projektmallen", 

bilaga 1. 

Kommentarer: När ni väljer projektledare är det viktigt att såväl företagsledning, 
projektmedarbetare som resterande personal har fullt förtroende för den som 
väljs. 

En projektledare har flera funktioner: 
• Leda och planera projektgruppens arbete. 
• Se till att allas synpunkter kommer fram och tas på allvar. 
• Motivera och uppmuntra gruppen. 
• Skapa förtroende i gruppen. 
• Kunna ge och ta kritik. 
• Ställa krav och se till att arbetet drivs framåt. 

Lämplig storlek på en projektgrupp är mellan fyra och sex personer. Alltför 
stora projektgrupper gör det svårt att arbeta effektivt. Risken är också stor 
att några i gruppen blir passiva och oengagerade. 

Utse personer utifrån följande tre frågor: 
• Vilka berörs av frågan/problemet? 
• Vilka har kunskap som är bra att ha med när en lösning tas fram? 
• Vilka personer kompletterar varandra med kunskap och erfarenhet? 

När ni ger er in på områden som företaget saknar erfarenhet av, kan det vara 
värdefullt med olika typer av extern hjälp. Här följer några positiva och 
negativa egenskaper som är värda att tänka igenom när ni funderar på att 
anlita en konsult. 

Positivt: 
• Är inte hemmablind. 
• Har expertkunskaper och erfarenheter från liknande projekt i andra 

företag. 
• Kan driva på och hålla uppe tempot i projektet. 
• Kan fungera som bollplank. 
• Anlitas under en begränsad tid. 
• Bidrar med utbildning och ny kompetens till företaget. 
• Kan ftingera som stöd vid kontakter med leverantörer. 
• Är opartisk och kan därför få fram känslig, viktig information via 

intervjuer m m. 

13 



Negativt: 
• Kan i vissa fall vara dyr. 
• Kan hämma idéflödet från företagets egen personal vid felaktigt 

agerande. 
• Behöver viss tid för att sätta sig in i verksamheten. 
• En del av kunskapen om och från projektet försvinner. Tydliga krav på 

dokumentation och samarbete med egen personal kan hålla kvar 
kunskapen i företaget. 

Var noga med att upprätta tydliga skriftliga avtal om ni anlitar konsulter. Då 
undviker ni tvister om vad som ska uträttas. 

Ett projektnamn ska gärna vara beskrivande så att projektets medarbetare 
kan identifiera sig med det. Namnet kan anknyta till vad ni vill uppnå eller 
på annat sätt beskriva projektet. 

Några exempel på kända projektnamn är "T50" - ABB:s projekt för att 
minska genomloppstidema med 50 procent, "JAS" - Svenska försvarets 
nya flygplan för Jakt, Attack och Spaning, "Rör inte min kompis" - en 
internationell kampanj mot rasism. 

Tänkvärt: En väl sammansatt projektgrupp är nyckeln till ett lyckat projekt. 

3. Definiera och avgränsa problemet 

Att göra: • Samla in all tillgänglig information som finns om behovet/problemet. 
Gör eventuellt mätningar eller andra undersökningar. 

• Studera insamlad information och definiera behovet/problemet. Vad är 
orsak och vad är verkan? 

• Avgränsa arbetet. Vad är det som ska förändras? 
• Skriv besluten i "Projektmallen", bilaga 1. 

Kommentarer: Observera att problemen inte ska lösas i detta läge. Här gäller det att 
kartlägga problemet och vad det orsakas av. Undvik alltså att gräva ner er i 
smådetaljer och tekniska lösningar. Om problemet är omfattande och 
komplicerat gäller det att avgränsa vad som ska lösas inom ramarna för det 
här projektet och vad som ska vänta till senare projekt. 

En användbar metod för att systematisera och förstå sambanden vid ett 
problem är "Fiskbensdiagram". I bilaga 2 beskrivs metoden och där finns 
även blanketter som ni kan använda. 
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Material 
Felaktiga 

vMdar 

Brister i \ 
materialkvaliteten 

Detaljer med 
svåra vinlcar 

Höga 
toleranskrav 

Maskin 
LingMfBf 

Maskineri 
kapatxlitet 

Kort beart)etnings-_ 
tkj vid staikl 

maskin 

Männisl<a 

lutiartng 

inga \ 
stautider 

En operatö£ 
kan ställa 

Tvä operatörer 
kan kOra 

Raster överlappas 
så att maskinen går 

Maskinen går 
ettarbetsskift 

Problem med 
buller och damm 

Sv*rt afl komma 
i l v M i U l l 

Trångt runt \ 
maskinen / 

Brist 
uppsUllnlngsplats 

Manuell in-
och utmatning 

KvaWatskontrod 

KapacKetsbrist i 
dubbeltapp 

Management Miijö Metod 
Ledning och organisation 

Med hjälp av ett fiskbensdiagram kan man bättre kartlägga ett problem, 
t ex ett investeringsbehov. Vilka krav ställer ni egentligen på er investering? 

4. Formulera målet 

Att göra: • Enas om ett lämpligt mål för projektet. 
• Anteckna målet i "Projektmallen", bilaga 1. 

Kommentarer: Ett mål ska vara: 
• Tydligt och lätt att förstå. Det ska framgå vad man vill uppnå. 
• Mätbart. Resultatet ska kunna mätas t ex i procent, ton, stycken, eller 

kronor. 
• Tidsbestämt. Målet ska ange när resultatet ska vara uppnått. 

Det är viktigt att inte sätta ett för svårt eller för anspråkslöst mål. Målet ska 
vara lite tufft och motiverande, men inte omöjligt att nå. Om projektet är 
stort bör ni sätta upp delmål, som följs upp. Sätt inte upp för många eller 
sammansatta mål. Risken finns att målen tappar förmågan att styra arbetet. 

Exempel: 
Huvudmål: Vi ska under innevarande år genomföra en åtgärd som löser 
kapacitetsproblemen i ytbehandlingslinan. 

Delmål: Den 30/6 ska vi ha beslutat om vilket alternativ t i l l lösning som ska 
genomföras. 
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5. Upprätta tidplan, budget och arbetsplan 

Att göra: • Upprätta en handlingsplan som innehåller de aktiviteter som krävs för att 
genomföra förstudien av möjliga handlingsalternativ. Vad som krävs 
därefter planeras i ett senare skede. Se bilaga 3, "Handlingsplan". 

• Utse en ansvarig person för varje aktivitet. 
• Besluta när aktiviteten ska vara avslutad. 
• Uppskatta eventuella kostnader för varje aktivitet. 
• Räkna samman alla tänkbara kostnader och besluta om en budget för 

projektet. 
• Skriv ned alla beslut i "Projektmallen", bilaga 1. 
• Rita eventuellt upp en tidsaxel för projektet. Se bilaga 4, "Tidsaxel". 

Kommentarer: I och med att ett projekt är en unik aktivitet som inte hör till den ordinarie 
verksamheten ska det budgeteras och tidsbegränsas för att kunna styras. 
Projekt där man inte har avsatt tid och resurser rinner nästan undantagslöst 
ut i sanden. 

Det är lätt att få en uppfattning av ett projekt om man har en tidsaxel. 
Dessutom ser man lätt effekterna om något blir försenat. 

Nr. Aktivitet/Beslut 
Vecka nr. 

8 g 10 1/ 
Nr. Aktivitet/Beslut 

5 G 8 g 10 1/ 

1 Tafrarn krav^speci-fikation 

i i 
Proci^kt£\naiije> 

i i i i 
4 bes lut 

i i 
i 

En tidsaxel gör det lättare att få en överblick över projektet och därmed 
undelättas också styrningen. 
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Fas 2 — Förstudie: Hitta möjliga alternativ som 
kan lösa problemet 

6. 
Faställ vilka krav en 
lösning ska uppfylla 

Projektet avslutas 

Val av tekniklösning 

Val av annat alternativ 

7. 
Analysera produkterna 

10. 
Presentera förstudien och 

fatta beslut om vilken 
lösning ni ska välja 

8. 
Sök tänkbara 

handlingsalternativ 

9. 
Studera och värdera 
handlingsalternativen 

Arhelsstegen för att hitta vilka alternativ som kan vara tänkbara för att lösa 
problemet/tillfredsställa behovet. 

6. Fastställ vilka krav en lösning ska uppfylla 

Att göra: • Sammanställ en generell kravspecifikation som kan ligga till grund for 
de handlingsalternativ som arbetas fram. Se bilaga 5, "Generell 
kravspecifikation for handlingsalternativ". 

Kommentarer: Det handlar i detta steg inte om en kravspecifikation på en maskin eller 
slutgiltig lösning, utan ett underlag som ska underlätta sökandet efter en 
optimal investering. Kravspecifikationen kan mycket väl behöva förändras 
under arbetets gång på grund av att nya uppgii'ter ständigt kommer fram. 

Den faktor som utan tvekan har den största betydelsen for en 
investerings långsiktiga lönsamhet är produktionsvolymerna och det 
framtida produktsortimentet. 

Lita inte blint på forsäljningsprognoser. Arbeta hellre med 
försäljningsbudget än forsäljningsprognoser. Felaktiga uppgifter i både 
prognos och budget kan medföra att ni investerar fel. Om det inte finns 
realistiska och trovärdiga prognoser eller underlag för en försäljningsbudget 
bör ni göra en marknadsundersökning. Dessa bedömningar måste 
godkännas av företagsledningen. 

För att kunna ställa krav på dugligheten (kapabiliteten) hos de olika 
handlingsalternativ som ska studeras, måste man veta vilka krav man har på 
de produkter som ska produceras. Mer information om kapabilitet finns i 
Träteks kontenta nr 9407041: Kapabilitetsstudier/duglighetstester -
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Tänkvärt: 

mätningar som ger underlag till förbättringar. Där finns också hänvisningar 
till ytterligare litteratur inom området. 

Försök ställa rimliga krav på lösningen. Att till exempel ställa extrema krav 
för att anpassa produktionen för en mindre produkt kan kosta mer än vad 
det är möjligt att tjäna in. Det kan löna sig att välja ett enklare alternativ och 
hantera produkten vid sidan av ordinarie produktionsflöde om den utgör 
liten volym och andel av omsättningen. 

När du ska köpa bil väljer du 
inte en lastbil för att du vid 
enstaka tillfallen behöver 
extra stort lastutrymme. 
Det är mer lönsamt att för 
dessa speciella tillfallen 
hyra en lastbil. 

7. Analysera produkterna 

Att göra: • Utred om förändringar av produkternas konstruktion och design kan 
förenkla produktionen. 

Kommentarer: En av de största potentialerna till rationalisering ligger i att förenkla och 
produktionsanpassa produkterna. Det är viktigt att i ett tidigt skede av 
förstudien studera om produkternas konstruktioner eller design hindrar en 
rationell och effektiv produktion. Där det är möjligt att förenkla och anpassa 
produkten kan även produktionen många gånger förenklas. Eventuella 
produktionsutrustningar och investeringar kan också bli billigare. 

Produktförändring kan 
vara ett möjligt 
alternativ att ta med i 
nästa steg. 
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8. Sök tänkbara handlingsalternativ 

Att göra: • Sök information och kunskap om olika lösningar/alternativ. 
• Ta fram några förslag till hur problemet eller behovet kan lösas. 

Kommentarer: De olika alternativen kan t ex vara att köpa från underleverantör, investera i 
ny produktionsutrustning, förbättra befintlig produktionsutrustning, ändra 
arbetstiderna eller förändra produkterna. Vid alternativet maskininvestering 
är det viktigt att ta ställning till maskinernas kapacitet, flexibilitet, 
tekniknivå och automatiseringsnivå. I detta steg ska ni inte yåmföra två 
maskiner av samma typ, t ex två dubbeltappar, utan t ex en dubbeltapp och 
en CNC-fräs. 

Tag kontakter för att hitta möjliga lösningar, t ex besök på mässor, hos 
leverantörer eller andra företag. Kontakta även organisationer och konsulter 
som kan ge tips. 

f 
t. 

Tänkvärt: 

Ta reda på så mycket som möjligt om olika lösningar. 

Den komplicerade lösningen kommer man ofta på snabbt, men för att hitta 
den enkla och driftsäkra lösningen måste man tänka och ifrågasätta och 
våga arbeta vidare på, även när man tycker man hittat alla tänkbara 
alternativ. De mest banbrytande och galna idéerna visar sig ofta leda till bra 
lösningar. 

Där ni har liten erfarenhet inom ett område, kan det vara motiverat att köpa 
en förstudie av en tänkbar leverantör eller duktig konsult. Förstudien ska i 
grova drag presentera förslag på en eller flera tänkbara lösningar. Risken för 
hemmablindhet är på detta sätt mindre, samtidigt som er kompetens på 
området successivt kan byggas upp. Denna förstudie kan sedan utgöra 
underlag för offertförfrågan. 

Mentaliteten "Varför tillverka själva när grannen kan tillverka billigare?" är 
ofta lönsam. 
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9. Studera och värdera handlingsalternativen 

Att göra: • Utför en grov lönsamhets- och kostnadsbedömning för de mest 
intressanta handlingsalternativen. 

• Utför en riskanalys för varje handlingsalternativ. Blankett och metod 
finns i bilaga 6, "Riskanalys". Titta bland annat på hur väl alternativen 
uppfyller kravspecifikationen från steg 6. 

• Jämför och värdera handlingsalternativen. Blankett och metod finns i 
bilaga 7, "Utvärdering av handlingsalternativ". 

Kommentarer: Att genomföra en lönsamhets- och kostnadsbedömning är ofta svårt, men 
nog så viktigt. Finessen i detta steg är att redan innan investeringen 
identifiera brister hos de olika alternativen och därmed minimera riskerna. 

Tänkvärt: Låt behovet styra din investering, inte statusen att ha en dyr, avancerad 
utrustning. 

10. Presentera förstudien och fatta beslut om vilken lösning ni ska 
genomföra 

Att göra: • Presentera förstudien för företagsledningen. 
• Fatta beslut om vilket av de olika alternativen ni ska genomföra och hur 

arbetet ska fortsätta. 

Kommentarer: Presentationen bör beröra följande: 
• Bakgrunden till projektet. 
• Behovet/problemet och dess orsaker och verkan. 
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Tänkvärt: 

• Kravspecifikationen. 
• De olika handlingsalternativen. 
• Riskanalysen. 
• Lönsamhetsbedömningen. 
• Jämförelsen och värderingen av handlingsalternativen. 

Låt alla ställa frågor och komma med synpunkter. Presentera alternativen 
objektivt och grunda eventuella rekommendationer till beslut på fakta. 

En presentation där fakta döljs eller övervärderas kan ge en felaktig bild av 
situationen och leda till ett sämre beslut. 

Fas 3 — Projektering av maskininvestering 

11. 
Upprätta en handlingsplan 

för det fortsatta arbetet 

12. 
Faställ en 

kravspecifikation 

16. 
Välj tekniklösning 

15. 
Investeringsbedömning 

och riskanalys 

17. 
Kontraktsskrivning 

13. 
Sök möjliga leverantörer 

och produktions
utrustningar 

14. 
Välj möjliga lösningar 
och begär in offerter 

Som vi har nämnt tidigare, har vi valt att enbart koncentrera oss på det beslut som innebär 
en teknikinvestering. 

Innan arbetet går vidare bör ni stanna upp och fundera igenom följande tre frågor: 
• Har projektets mål förändrats under förstudien? 
• Är projektgruppen lämplig för det fortsatta arbetet? 
• Vil l och kan projektledaren driva det fortsatta arbetet? 

Ibland förändras ett projekts mål under arbetets gång eftersom förstudien ger fakta och 
information som inte fanns tillgänglig när målet formulerades. Även företagets ekonomiska 
förutsättningar kan förändras. Målet ska kunna uppnås med de medel som finns till 
förfogande. 

Projektgruppens sammansättning kan behöva förstärkas med både operatörer och 
underhållspersonal från det aktuella teknikområdet. Om ni saknar egen kompetens på 
området, kan det ibland vara motiverat att anställa någon som kan tekniken. 
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Tänkvärt: Lönsamheten vid investering i ny teknik hänger mer på personalens inställning till 
utrustningen och kunskap om hur man använder den effektivt än på själva tekniken. 

11. Upprätta en handlingsplan för det fortsatta arbetet 

Att göra: • Uppdatera projektmallen för det fortsatta arbetet, bilaga 1. 
• Upprätta en handlingsplan med de aktiviteter som krävs för att komma 

fram till vilken tekniklösning som ska väljas. Punkterna 12-17 ger bra 
stöd. Använd handlingsplanen i bilaga 3. Gör eventuellt även en tidsaxel 
för projektet, se bilaga 4. 

• Utse en ansvarig för varje aktivitet. 
• Besluta när aktiviteten ska vara avslutad. Vartefter aktiviteterna blir klara 

godkänns de och prickas av i handlingsplanen. 
• Gör en uppskattning av de olika aktivitetemas kostnader och 

sammanställ en budget för projektet. 

Kommentarer: Att göra en handlingsplan kan många gånger kännas teoretiskt och onödigt, 
men det är bra att strukturera tankarna och målen och stämma av att alla i 
projektgruppen pratar om samma saker och strävar mot samma mål. 

Tänkvärt: En bra handlingsplan gör det möjligt att styra projektet. 

12. Faställ en kravspecifikation 

Att göra: • Komplettera den generella kravspecifikationen från förstudien med 
detaljerade krav för den specifika produktionsprocess som ni ska 
investera i . Se vidare i bilaga 5. 

Kommentarer: Tänk efter vilka krav ni har, innan ni tar kontakt med en maskinleverantör. 
Tänk på att det är en funktion ni ska köpa, inte bara en maskin. Att göra en 
bra kravspecifikation är ofta lättare sagt än gjort. Om ni är för detaljerade i 
er beskrivning finns risken att leverantörens erfarenheter och kunskaper inte 
kan påverka lösningens/installationens utformning. Om ni däremot är för 
allmänna i er beskrivning av vad ni vill ha, är risken stor att ni inte får vad 
ni har tänkt er. 

Maskinleverantörema har ofta färdiga specifikationer på olika tekniska 
utrustningar. Dessa kan vara till hjälp vid diskussionema. 

Vara extra observant på de krav som ställs i Maskindirektivet och andra 
föreskrifter och standarder. Intemationellt standardiseringsarbete pågår, 
som irmebär att kraven inom arbetsmiljö och maskinsäkerhet skärps för 
såväl köpare som maskinleverantörer. Trätek informerar gärna om dagsläget 
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Tänkvärt: 

i dessa frågor, liksom vilka krav ni kan ställa på en leverantör när det gäller 
både teknik och arbetsmiljö. 

Observera: Nytillverkade maskiner som säljs och äldre maskiner som säljs 
vidare, ska vara CE-märkta från och med den 1 januari 1995. 

Att inte göra en kravspecifikation är det samma som att köpa grisen i 
säcken. 

Vem vill köpa grisen i säcken? 

13. Sök möjliga leverantörer och produktionsutrustningar 

Att göra: • Kontakta tänkbara leverantörer av utrustning och installation. Begär in 
fbrslag på lösningar utifrån den fastställda kravspecifikationen. Be också 
om referenslistor på foretag som har liknande teknik. 

• Välj ut två till fyra av dessa leverantörer. 

Kommentarer: En jämförelse mellan två maskiner ger ofta mer information än en studie av 
enbart en maskin. Utgå från kravspecifikationen och låt er inte lockas av 
finesser som ni inte behöver, finesser som dessutom ofta har en marginell 
nytta. Tänk flexibelt: Ni kanske hellre ska välja två mindre maskiner än en 
stor. Och glöm inte att dygnet har 24 timmar som kan utnyttjas till 
produktion. 

Lägg inte all vikt vid priset när ni jämför olika alternativ. Ställtider, 
utbyggbarhet och möjligheter att utveckla och komplettera med fler 
funktioner och framtida kringutrustning påverkar lönsamheten mer än 
priset. 
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14. Välj möjliga lösningar och begär in offerter 

Att göra: • Besök referensanläggningar hos kunder till maskinleverantörema och 
informera er om respektive utrustnings möjligheter och begränsningar. 

• Välj ut de mest intressanta lösningarna och begär in offerter utifrån 
kravspecifikationen. 

• Projektera de olika lösningarna layoutmässigt i produktionen. 

Kommentarer: Försök att för varje tänkbar lösning besöka minst ett företag med liknade 
lösning. Provkör om möjligt några av era produkter. Det kan ge värdefull 
information som ofta är svår att förutspå. Begär att leverantören ska ordna 
visningar och provkörningar. Glöm inte att studera kringutrustning, olika 
hanteringshjälpmedel och vilket utrymme tekniken kräver. 

15. Investeringsbedömning och riskanalys 

Att göra: • Gör en investeringsbedömning för varje alternativ. 
• Gör en riskanalys för varje lösningsförslag, se bilaga 6. 
• Gör en systematisk jämförelse mellan de olika lösningsförslagen. Ställ 

upp och rangordna förslagen. Ta hjälp av bilaga 7, "Utvärdering av 
handlingsalternativ". 

Kommentarer: Utnyttja de lönsamhetsbedömningar som är gjorda i förstudien. Stämmer de 
eller bör värdena korrigeras och en ny lönsamhetsbedömning utföras? 

Tänkvärt: Ett förhastat val av utrustning bidrar ofta till långa installations- och 
inkörningstider. 

16. Välj tekniklösning 

Att göra: • Presentera jämförelsen och ert förslag på lämplig lösning för 
företagsledningen. 

• Fatta gemensamt ett beslut om vilken offert som ska antas. 

Kommentarer: Lyssna ti l l operatöremas synpunkter. Dessa synpunkter är av avgörande 
betydelse för hur väl maskinen kommer att fungera. Om det visar sig finnas 
stora kostnadsmässiga eller tekniska risker bör ni avbryta investeringen och 
söka andra altemativ. 

17. Kontraktsskrivning 

Att göra: • Förhandla om krav och villkor med leverantören. 
• Skriv kontrakt med leverantören. 
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Kommentarer: Följande bör ett kontrakt innehålla: 
• Specifikation över det som ingår i köpesumman, maskinutrustning, 

tillbehör, installation osv. 
• Funktionskrav på utrustningen, prestanda. 
• Kontaktpersoner hos köpare och säljare, deras uppgifter och 

befogenheter. 
• Utbildning av köparföretagets personal i underhåll, service och 

handhavande. 
• Dokumentation som leverantören ska tillhandahålla och krav på vilket 

språk man vill ha dokumentationen på. 
• Krav med koppling till lagar och föreskrifter, t ex gällande CE-märkning, 

dammemission och bullernivåer. 
• Leverantörens service- och garantiåtaganden. 
• Säkerhetsanordningar som ska ingå i leveransen. 
• Betalningsvillkor/betalningsplan. 
• Bankgarantier. 
• Försäkringsåtaganden under leverans och installation. 
• Leveranstid/villkor vid leveransförsening. 
• Installations- och igångkörningsvillkor. 
• Krav på att den nya utrustningen ska passa med företagets befintliga 

utrustning, t ex vad gäller mekanik och styrsystem. 
• Krav på olika provningar, t ex leveransprovning eller prestandaprovning. 

Det finns standardkontrakt, bl a ABA 78, som ges ut av Sveriges 
Mekanförbund. Maskinleverantörema har ofta färdiga kontrakt och 
leveransvillkor (Allmänna leveransbestämmelser verktygsmaskiner 1987). 
Utgå gärna från dessa kontrakt, men dra er inte för att komplettera dem. 

Vid stora investeringar kan det vara värt mycket att ta hjälp av en erfaren 
jurist vid kontraktsskrivningen. Var noga med att inte acceptera avdrag på 
köpesumman för krav och prestanda som inte har uppfyllts. I regel kostar 
förlusten i prestanda betydligt mer än ersättningen man får. 

Olika typer av provningar är bra för att man ska kunna följa upp 
kravspecifikationen. Investeringens storlek och omfattning avgör vilka 
provningar ni ska kräva. Exempel på provningar är: 

Leveransprovning 
Vid leveransprovning provkörs maskinen hos leverantören innan den 
levereras. Se till att leverantören har provdetaljer och att ni får medverka 
vid provet. 

Funktionsprovning 
Funktionsprovning görs när maskinen är installerad. Provet ska visa att 
utrustningens alla funktioner fungerar. 
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Prestandaprovning 
Ett prestandaprov innebär en kortare testköming av utrustningen. Maskinen 
ska vara ställd och allt vara förberett runt utrustningen. Provet ska visa 
utrustningens maximala prestanda. 

Övertagandeprov 
Ett övertagandeprov görs under t ex en arbetsdag. Provet ska visa 
utrustningens prestanda under normal drift. I provet ska omställning och 
hantering av material ingå. Ställ krav på att den egna personalen ska köra 
utrustningen och att leverantören inte får hjälpa ti l l . Detta visar även 
kvaliteten på den utbildning leverantören gett fx)retagets personal. 

Dela upp betalningen på flera betalningstillfällen. Koppla proven och olika 
godkännanden till delbetalningarna. Se till att sista betalningen kan hållas 
inne tills dess att utrustning, utbildning och dokumentation är helt 
accepterade och godkända. 

Tänkvärt: Köp en funktion, inte enbart en maskin. 

Fas 4 — Utbildning, installation och idrifttagande 

18. 
Planera utbildning, 

leverans, installation 
och idrifttagande 

23. 
Drift och underhåll 

24. 
Efterkalkylera, 

dokumentera och avsluta 
projektet 

19. 
Utbilda alla berörda 

20. 
Installera 

22. 
Slutbesikta 

anläggningen 

21. 
Ta installationen i drift 

Denna sista och viktiga fas av det produktionstekniska projektet är avgörande för hur lönsam 
eller kostsam investeringen blir. 

Ibland accepteras hur långa installations- och inkörningstider som helst. För vissa 
anläggningar pratar man till och med om år, innan de är i full produktion. Detta är mycket 
orationellt och kostsamt. Genom att lägga tid och energi på planeringen och avsätta tid och 
resurser för utbildning och förberedelse, kan den totala tiden förkortas väsentligt och därmed 
minskas också kostnaderna. 
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18. Planera utbildning, leverans, installation och idrifttagande 

Att göra: • För sista gången under projektet är det dags att göra en handlingsplan, 
använd bilaga 3. 

• Tänk igenom vad som måste förberedas, t ex fundament, spånutsug, 
ventilation och el. Gör gärna en riskanalys över vad som kan ske under 
leverans, installation och idrifttagande, se bilaga 6. 

• Upprätta en utbildningsplan för operatörer och underhållspersonal. 
• Gör upp ett tidsschema där det anges när olika delar ska vara färdiga, se 

bilaga 4. 

Kommentarer: Om ni lägger större installationer i samband med någon helg eller semester, 
bör ni ändå sträva efter att få operatörerna att medverka, eftersom 
installationsarbetet ger viktig information om hur utrustningen fungerar. 

Underskatta inte tiden för förberedelserna. Att ordna med t ex fundament 
och el tar ofta längre tid än man har räknat med. 

Planera utbildningen av operatörer och underhållspersonal så inte ett glapp 
uppstår mellan utbildning och idrifttagande. Sätt upp realistiska tidsplaner 
för igångkörning. Alltför optimistiska tidsplaner leder till irritation, dålig 
stämning och leveransförseningar. 

Vid stora, komplexa anläggningar och helt nyutvecklade 
produktionstekniska lösningar finns det skäl att kräva att utrustningen 
provkörs och godkänns hos leverantören innan den levereras. Förse då 
leverantören med en tillräcklig mängd provdetaljer. Låt aldrig 
maskinleverantören leverera känsliga dellösningar som inte fungerar 
tillfredsställande. 

Tänkvärt: Tiden för idrifttagandet är en av de avgörande faktorema för investeringens 
kortsiktiga lönsamhet. 

19. Utbilda alla berörda 

Att göra: • Se till att alla berörda får rätt utbildning för att kurma behärska 
maskinutrustningen och känna sig säkra på sina arbetsuppgifter. 

Kommentarer: Glöm inte att även konstruktörer och andra på företaget kan behöva en kort 
utbildning i den nya teknikens möjligheter och begränsningar. 

Tänkvärt: Att köpa en maskin för två miljoner kronor, men utbildning för endast några 
tusenlappar är att lura sig själv. 
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20. Installera 

Att göra: • Gör en noggrann avstämning dagarna innan ni startar installafionen. 
Kontrollera riskanalysen, handlingsplanen m m. 

• Se till att el, luft, vatten m m finns lätttillgängligt före leveransen. 
• Ordna lyft, transport och försäkring av utrustningen från lastbil till 

installationsplats. 
• Utför installationen. 
• Utför en funktionsbesiktning. 

Kommentarer: Det är viktigt att ni deltar aktivt i installationen för att sedan lättare kunna 
klara underhåll, service och reparation. 

21. Ta installationen i drift 

Att göra: • Vidareutbilda personalen. Satsa framförallt på praktisk utbildning i 
samband med igångkörningen. 

• Trimma in och kör igång produktionsutrustningen. 
• Åtgärda felaktigheter och brister så fort de upptäcks. 

Kommentarer: Räkna med att det tar en viss tid innan anläggningen kan köras med full 
kapacitet. Leverantören behöver tid för att uppfylla sina åtaganden och den 
egna personalen behöver lära sig utrustningen. Anläggningen behöver 
trimmas in och felaktigheter åtgärdas. Utnyttja leverantörens kunskap som 
stöd vid inkörningen. 

22. Slutbesikta anläggningen 

Att göra: • Gör en slutbesiktning gemensamt med leverantören och gå igenom 
kravspecifikationen och kontraktet. Kontrollera att alla krav är uppfyllda. 

• Utför ett prestanda- och övertagandeprov för att utvärdera hur väl 
produktionsutrustningen motsvarar de kapacitets- och tillgänglighetskrav 
som ställts. 

• Godkänn besiktningen eller upprätta en plan för åtgärdande av eventuella 
brister. 

Kommentarer: Var noga med att göra slutbetalningen av anläggningen efter godkänd 
slutbesiktning. Det är ett effektivt påtryckningsmedel för att få åtagandena 
utförda. 
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23. Drift och underhåll 

Att göra: • Gör upp rutiner för service och underhåll. 
• Vidareutbilda operatörerna. För att minska störningskänsligheten bör 

flera personer klara av alla olika arbetsuppgifter. 

Kommentarer: Tänk på att sträva mot hög tillgänglighet och låg kassation under 
anläggningens hela livslängd. Nyhetsvärdet hos en avancerad anläggning 
försvinner med tiden, men det får inte innebära att ni slutar utveckla er 
själva eller produktionsutrustningen. 

Maskiner och utrustningar blir allt mer avancerade. Detta ökar kraven på 
driftsäkerhet. Tänk igenom vilka rutiner för service och underhåll som krävs 
för att uppnå hög driftsäkerhet. Ett serviceavtal med leverantören kan vara 
ett bra och lönsamt komplement till de egna rutinerna. 

Tänkvärt: Har ni råd att inte satsa på förebyggande underhåll? 

24. Efterkalkylera, dokumentera och avsluta projektet 

Att göra: • Dokumentera anläggningen för stöd vid t ex reparationer. 
• Gör en efterkalkyl på investeringen. Stämde prognoserna? 
• Dokumentera erfarenheterna av projektet som stöd för andra projekt. 
• Avsluta projektet formellt. 

Kommentarer: Att dokumentera anläggningen och dess funktioner och anslutningar kan 
många gånger kännas onödigt, men när ett problem dyker upp är det ofta 
värdefullt att kunna söka information och tips i denna dokumentation. Detta 
innebär även att utrustningen inte står och faller med de olika personer som 
är inblandade. Hur mycket och vad som ska dokumenteras bedömer ni 
själva. 

Följ upp och gör efterkalkyler för att kunna dra nytta av de misstag och 
felbedömningar ni gjort. Ställ er frågan: Vad kan ni göra bättre vid nästa 
projekt? 

Tänkvärt: Våga utvärdera arbetet och investeringen för att bli skickligare i framtida 
projekt. 
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Projektmall 

Projektnamn: Datum: 

Projektledare: 

Projektmedarbetare: 

Bakgrund: 
Beskriv kort bakgrunden till att projektet startas. 

Problemdefmition/avgränsning: 
Beskriv kortfattat problemet/uppgiften/frågan som projektet ska hantera. Försök att avgränsa problemet så att det 
tydligt framgår vilken/vilka frågor som ska behandlas nu och vilka som inte ingår i projektet. 

Trätek 



Bilaga 1, sidan 2(3) 

Måle t med projektet: 
Formulera ett mål förprojektet. Tänk på att ett mål ska vara tydligt, mätbart och tidsbestämt. 

Projektet p å b ö r j a s den 

Projektet avslutas den 

Budget: 
Vilka resurser finns för att genomföra projektet? Till vad ska resurserna användas? När ska projektarbetet 
bedrivas? 

På nästa sida visar vi ett annat sätt att ställa upp sin projektmall. Exemplet kommer från Åhmans 
i Åhus. =4> 

Trätek 



Exempel på projektmall Bilaga 1, sidan 3(3) 

1994-05-02 

Blankett 3B28 

PROJEKTUNDERLAG Datum 1994-05-16 

Projektnummer 

Projektnamn 

Beskrivning av projektet 

Utfärdat av 

Vilka problem vill vi lösa? 

Vad kostar de idag? 

Projektansvarig 

Beräknad kostnad 

Vem betalar? 

Checklista upprättad av 
(projektansvarig) 

Tidplan med färdigdatum 

Signatur för godkännande: 

Information lämnad till: 

Ny CNC för specialinrednings-
jobb. 

Undersöka möjl igheterna att få lönsamhet i 
en ny CNC-instal lat ion på ÅiÅ (renodla gamla 
C N C n för hissar) och sammanstäl la ett underlag 
för beslut. 

Projektgruppen består av RS, IN, JN . BA, NK. 

RS 

Överbeläggning i CNC. 
Orationell produktion av inredningsjobb. 
Extra produktionstid i form av långa ställt ider 
och ledtider (många operat ioner). 

RS 

50.000:- Mest egen tid (Produktionsbortfal l) 

ÅiÅ 

Uppstart v9415 
Slutredovisning v9437 

HB, IP, TO, STIAF, SALF, SIF. 



Fiskbensdiagram 
Bilaga 2, sidan 1(3) 

En metod för att skapa en grafisk bild över ett förlopp och problem. Fiskbensdiagram kallas 
även Ishikawadiagram eller Orsak—verkandiagram. Metoden kan användas till alla typer av 
problemlösningar. 

Arbetsbeskrivning 

Stegl: 
Ange problemet som ska studeras. 

Kapacitetsbrist 
dubbeltapp 

Steg 2: 
Börja med att bygga upp diagrammet med ett antal huvudområden. Använd 6—M som i 
exemplet nedan eller egna huvudområden. 

Material Maskin Människa 

Kapacitetsbrist 
dubbeltapp 

Management 
Ledning och organisation 

Miljö Metod 
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Steg 3: 
Fortsätt att bryta ned problemet kring varje huvudområde. Bryt ned så långt det känns 
relevant. 

Material 
Felaktiga 

vinklar 

Brister i 
materialkvaliteten 

Detaljer med 
svåra vinkar 

Höga 
toleranskrav 

Raster överiappas 
sä att maskinen går 

Maskinen går 
ett arbetsskrfl 

Management 

Maskin 
Långtid för 
justehi 

Långa 
ställtider 

Maskineri 
kapabilitet 

Kort bearl)etnings-
tid vki stälM 

maskin 

Människa 

Problem med 
buller och damm 

Svärt att komma 
ät vkl stall 

Trångt runt \ 
maskinen j 

Brist pä 
uppställningsplats 

Miljö 
Ledning och organisation 

E n operatör 

Två operatörer 
kan köra 

Manuell in-
och utmatning 

KvalrtetskDntroll 

Metod 

Kapacitetsbrist 
dubbeltapp 

Steg 4: 
Studera diagrammet och ringa in de faktorer som bedöms ha störst inverkan på problemet. 

Material 
Felaktiga 

vinklar 

Brister i 
materialkvaliteten 

Detaljer med 
svåra vinkar 

Maskin 
Lång t)d för 
justering 

Människa 

E n operatör 
kan ställa 

Länga 
ställtider 

Två operatörer 
kan köra 

Maskinens 
kapabilitet 

Höga 
loleranskrav 

Kort bearbetnings
tid vki stälkl 

maskin 

Problem med 
buller och damm 

Svårt att tomme 
ät vid stall 

Manue in-
och utmatning 

Trångt runt Maskinen går 
ett artjetsskifl 

Kvalitetskontroll 
maskine 

Raster överiappas 
så att maskinen går 

Brist pä 
uppställningsplats 

Management Miljö 
Ledning och organisation 

Metod 

Kapacitetsbrist 
dubbeltapp 
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Generell checklista för kravspecifikation 
Inledning 
Checklistan är ett stöd vid upprättandet av en kravspecifikation som ska ligga till grund for de 
handlingsalternativ och lösningsförslag som söks. Se först till hela företagets behov och krav. 
Bryt sedan ner problemen och kraven på detaljnivå. 

Arbetsbeskrivning 

Stegl: 
Hela projektgruppen ska gemensamt gå igenom varje punkt som fmns med i listan nedan. 
Anpassa punkterna så att de passar in i just era behov och er kravspecifikation. 
Dokumentera de krav som ni ställer på en lösning. 
Observera att exempellistan bara är ett stöd i arbetet. Ni måste även lägga in krav som är 
specifika för det problemområde som ni jobbar med. Är det ytbehandling, träbearbetning, 
montering eller något annat avsnitt som berörs av projektet? 

Exempel på viktiga faktorer att ta ställning till i anslutning till punkt 6 i 
handledningen: 
• Produktmix idag och i framtiden. 
• Produktionsvolymer idag och i framtiden. 
• Kapacitetskrav. 
• Yttre miljökrav. 
• Arbetsmiljökrav. 
• Kompetens- och organisationutveckling (ny teknik ställer nya krav på kompetens). 
• Kvalitetskrav, toleranser (kapabilitet), kvalitetssystem, ytkrav, utseende osv. 
• Flexibilitet, seriestorlekar. 
• Acceptabla leveranstider, ledtider och transporter. 
• Produktmaterialen idag och i framtiden. 
• Produktformat och dimensioner. 
• Tillgänglig arbetstid, personal. 
• Tillgänglig arbetstid, maskinutrustning (glöm inte att ett dygn har 24 timmar). 
• Utrymmeskrav, tillgänglig produktionsyta. 
• Referenser på utrustningar eller kunder hos legoleverantörer. 

Exempel på viktiga faktorer att ta ställning till i anslutning till steg 12 i handledningen 
Utgå ifrån de krav som redan finns som ett resultat av handledningens steg 6. Komplettera 
och revidera den redan gjorda kravspecifikationen: 
• Detaljerade funktionskrav på utrustningen. 
• Kringutrustning. 
• Utbildning. 
• Totalåtagande från leverantörens sida. 
• Serviceåtaganden. 
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• Leveranstider och leveransvillkor. 
• Garantivillkor. 
• Detaljerade arbetsmiljökrav, buller, damm och monotona arbetsrörelser. 
• Säkerhetsfunktioner, t ex maskinskydd eller spärrar. 
• Anpassning till befintliga maskiner, styrsystem och mjukvara (datorprogram och 

kunnande). 
• Utrymmen, åtkomlighet och installation. 
• El, vatten och luftförsörjning. 
• Dokumentation, t ex manualer och ritningar, på svenska. 
• Provningar vid leverans och installation. 
• Försäkringsåtaganden. 

Steg 2: 
Stäm av att alla berörda, och givetvis företagsledningen, kan ställa sig bakom de krav och 
önskemål som finns i kravspecifikationen. Denna kravspecifikation blir ett viktigt 
arbetsredskap när projektgruppen ska arbeta vidare för aU hitta den effektivaste lösningen. 

På nästa sida visar vi ett exempel från Åhmans i Åhus .^ 
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Förhandsförfrågan på bearbetningscentra. CNC3/940801/CNC-gruppen 

Åhmans i Ähus har för avsikt att under våren -95 investera i ytterligare ett 
CNC-styrt bearbetningscentra för bearbetning av diverse inredningskomponenter i vår 
kundorderstyrda produktion. Med anledning av detta skickar vi nu ut en förhandsför
frågan (en mer komplett offertförfrågan kommer under hösten -94). I denna förhands
förfrågan vill vi att ni presenterar en totalkostnad på ett bearbetningscentra som 
löser nedanstående problem. Vg delredovisa så vi kan ställa kostnad och funktion i 
relation till varandra. 

Vilka problem skall lösas? 

Ställtider 

Små serier 

Flexibilitet 

Anpassning mot 
befintliga system 
(NUM Consultec): 

Tänkta produkter 

Teknik 

Något form av ställhjälpmedel t.ex projektion av ämnet på bor
det. Alternativt vacuumklossarnas aktuella placering på skär
men. Alternativt programstyrda vacuumklossar. 

Malltillverkning bör undvikas. I stället skall bordets konst
ruktion ersätta mallen. 

Snabb omställning mellan olika produkter. 
Snabb omställning mellan singel och växelkörning. 

Största möjliga anpassning mot Åhmans programvara för att 
kunna utnyttja vårt programmeringskunnade och befintliga CNC-
program. 

Inredningar för offentlig miljö, bordsskivor, gavlar, jalusi-
skåp bokhyllor, garderober mm i plywood, massivt, MDF 

Den tekniska beskaffenheten är de för oss idag tänkta minimikraven. Givetvis kan ni 
ha en alternativ lösning som tillgodoser våra krav. Vid alternativa lösningar ön
skar vi att ni, om möjligt, redovisar även kostnaden på vår lösning. 

Maskinuppbyggnad Stabil konstruktion för stora verktyg och kraftig bearbetning. 
Min axeldimeter pa huvudspindel 25mm. Spindelvarv minimum 
18000 rpm. Borrlåda med min 5 st i X- respektive Y-led. + möj
lighet att borra med 2 borr i horisontal-led (alla riktning
ar). Verktygsväxling med min 10 platser. Gärna utbyggbara 
magasin. Precisionsanhåll för fanérövermått. Maskinkonstruk
tion utförs så att vacuum-mygga kan användas. 

Bord. 

Säkerhet 

Miljö 

Övriga frågor. 

Storlek minimum 2500x1300. Uppbyggd med lättrörliga balkar 
eller likvärdig flexibel lösning. 

Fotoceller samt någon form av beröringslist runt verktygsväx
laren. Separat pris på maskininbyggnad respektive programstyrd 
port 

Tyst och ren! 

Redovisa referenser, leveransvillkor, garantivillkor, reserv
delsåtkomst, serviceavtal, utbildning samt installation. 

Vi emotser svar på vår förhandsförfrågan senast 940831 till: 

Åhmans i Åhus 
Rolf Svensson 
29635 Åhus 

tel:044-289901 fax:044-289933 

Med vänliga hälsningar CNC-gruppen på Åhmans i Åhus. 
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Riskanalys 
Arbetsbeskrivning 

Stegl: 
Välj ut de risker från listan som passar ert fall. För över dessa till tabellen. Diskutera med alla 
inblandade och komplettera med egna punkter som ni upplever som risker. 

Exempel på risker: 
Flaskhals förflyttas till föregående eller efterkommande operation. 
Behov av layoutändringar. 
Behov av ombyggnation. 
Behov av följdinvesteringar. 
Förlängd genomloppstid. 
Påverkan på omställningstiden. 
Risk för leveransförseningar. 
Förändrade seriestorlekar. 
Förändrad orderingång. 
Ökade produktionskostnader. 
Produktionsstömingar. 
Kapacitetsbrist. 
Förändringar av produkter/nya produkter. 
Skärpta kvalitetskrav, t ex toleranser, ytkrav och utseende. 
Beroende av externa resurser, t ex för service, underhåll och reparationer. 
Personalbehov. 
Ökat utbildningsbehov. 
Dammproblem. 
Bullerstörningar. 
Kemisk hälsorisk. 
Säkerhet. 
Repetitiva arbetsmoment. 
Tunga och otympliga lyft. 
Yttre miljöpåverkan, t ex utsläpp och buller. 

Steg 2: 

Beskriv vilka tänkbara effekter varje risk som valts ut kan leda ti l l . Anteckna i tabellen. 

Steg 3: 
Bedöm hur sannolikt det är att risken uppkommer och hur allvarligt det skulle vara genom att 
välja en siffra för sannolikheten och en för konsekvensen. Anteckna i tabellen. Avsluta med att 
multiplicera sannolikheten med konsekvensen. 
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Sannolikhet för att risken inträffar: 
5 Mycket stor sannolikhet 
4 Stor sannolikhet 
3 Sannolikt 
2 Liten sannolikhet 
1 Mycket liten sannolikhet 

Konsekvens om risken inträffar: 
5 Katastrofala följder 
4 Stora följder 
3 Kännbara följder 
2 Små följder 
1 Försumbara följder 

Steg 4: 
Ringa in de högsta värdena i tabellen. Titta även på de risker som fått höga värden i kolumnen 
Konsekvens. 

Steg 5: 
Sök tänkbara åtgärder för att minska sannolikheten för aU risken ska uppkomma. 

Så här kan ett ifyllt exempel se ut: 

Riskanalys 

»'roiekl: CclV- v i d CMC-l^råseO Datum: »^S-OZ- 15 Sida nr: I 

Upprättad av: (AndcrS '?>erj Godkänd av: A/lSSe -Harlsson 

Beskriv kortfattat handlingsalternativet: A6e>-roloo4- Xpr ma^W.in\oe . ijanLVi^ 

Risk 
(se exempellistan) 

Beskriv cITeklerna som risken 
kan ge upphov till: 

S 
Sanno
likhet 

K 
Konsek
vensen 

S x K Åtgärd för att få bort risken: 

-f rd&tn 

Robotens g r i p d o n s L o t t r n\xc 
t3tt rvxot bcckrbc-tandc p r o -
daltter - t appa r prodaUtcrno. 

H f ö r b ä t t r a spånsuoeZ 
pS CNJC- t r f i scn 

r i s U c r v i d p r o o r a m -
i ^ C r i i n ^ CM >roloot«n 

O p t r o - t o r / prograr<'\<rv\tr-arc. 
r-iskcrar aUvarU^a s k a d o r Z 5" @ <ruv produ-ktlonsanpassade 

utruslningor aw leverontÄren. 
hasti^l^ttsipÄrr a v ro-

boLtn vid programr»\ermg. 

Prograry>me«"artr\ ar 
s j u k / -frSniAirancle 

FVoduktiov\cva s t å r » t U X a 
— ingcri a n i ^ n ka«o prograr»\ — z 3 

C W C - < rabcn 5 sUarstaL 
skadOA av/ s k r a p \ 
M D F - i k iva 

D t f t U t a produ.U.tcr 

p r o d - u c e r a s 
1 3 Ö 
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Utvärdering av handlingsalternativ 
Projekt:^ Datum: 

Upprättad av: Godkänd av: 

Stegl: 
Beskriv kortfattat varje handlingsalternativ som ska utvärderas. 

Alternativ 1: 

Alternativ 2: 

Alternativ 3: 

Alternativ 4: 

Steg 2: 
Skriv ned punkter att jämföra handlingsalternativen med. Utgå från er kravspecifikation, egna 
punkter och punkter från exempellistan. 

Exempel: 
Risktagande för företaget (gå tillbaka och bedöm riskanalysen) 
Produktionskapacitet 
Flexibilitet avseende produktmix och produktvariation 
Arbetsmiljö 
Yttre miljö 
Kvalitet och noggrannhet 
Lönsamhet 
Investeringskostnad/kostnad för genomförande 
Utbildningskrav och -behov 
Arbetsorganisation 
Bemanning 
Tekniknivån i företaget 

Utvecklingsmöjligheter inom produktkonstruktion och design. 

Steg 3: 
Bedöm alternativen och rangordna dem. En etta motsvarar bästa alternativet, en tvåa näst 
bästa alternativet och så vidare. Om två altemativ anses vara lika bra ges de samma 
rangordning, t ex 1, 2, 2, 3. 

Trätek 
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Steg 4: 
Gå igenom resultatet och resonera om vilket alternativ som är bäst. Välj ett alternativ och 
skriv en kort kommentar till beslutet. 

Beslut och kommentar till beslutet utifrån resultatet av utvärderingen: 

Trätek 
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