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Förord 

Detta examensarbete, som omfattar 15 högskolepoäng, är det sista momentet i vår utbildning 

Industriell ekonomi med inriktning Affärsingenjör. Examensarbetet har genomförts under 

vårtermin 2008 och är en studie gjord på uppdrag av Manufacturing Engineering Volvo 

Personvagnar. 

Många personer har hjälpt oss med detta examensarbete och bidragit med bl.a. support, 

resurser, intressanta och inspirerande möten. Vi vill särskilt rikta ett stort tack till vår 

uppdragsgivare Petter Hagström-Willaume och vår handledare Sara Yngvesson på 

Manufacturing Engineering i Volvo PV, för möjligheten till detta examensarbete och för att 

de gett oss mycket god vägledning och inspiration.   

Vi vill även rikta ett stort tack till de övriga personer på Volvo PV som tagit sig tid att ta emot 

oss och som ställt upp för intervjuer. Det har varit ett stort bidrag till att vår tankeprocess gått 

framåt. 
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Abstract 

The aim with this report is to map existing cost reduction activities aimed against the product 

assembly efficiency at Volvo PV. And search for information in order to identify 

activities/methods that are used in other sectors. 

The report is organized so that in the beginning it is described briefly about the company and 

the aim with the work. Then, restrictions and those methods are described that was selected to 

be used at the information gathering. 

After this is the theory part that describes in detail about a number cost reduction 

methods/activities and about how they are implemented and its advantages, disadvantages, 

costs and the expected result. Those methods/activities that are described here has been 

chosen out in consultation with the tutor, a part comes from Volvo PV others from Lean-

concepts  

Then, the result is presented from a number of interviews of different persons from Volvo PV 

and after this one summary in matrix diagram that shows the information from the theory part 

summarised for each activity and a matrix that shows how a lot of resources the different 

methods/the activities approximately requires. 

The conclusions that arrived is that the majority of those methods/activities that has been 

described in this report is used in some form within Volvo PV, but it is missing a 

comprehensive comparison of the different methods' usefulness.
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Sammanfattning 

Syfte med denna rapport är att kartlägga befintlig kostnadsreduceringsaktiviteter avseende 

monteringseffektivitet av produkter inom Volvo PV. Samt att genomföra en 

informationssökning för identifiering av metoder i andra branscher. 

Rapporten är upplagd på så sätt att först beskrivs kort företaget och syftet med arbetet. 

Därefter beskrivs de begränsningar och de metoder som valts att användas vid 

informationsinhämtningen. 

Efter detta kommer en teoridel där det utförligt beskrivs ett antal kostnadsreducerings 

metoder/aktiviteter, hur de genomförs och deras fördelar, nackdelar, kostnader och förväntat 

resultat. De metoder/aktiviteter som här är beskrivna har valts ut i samråd med handledaren, 

en del används inom Volvo PV andra kommer från Lean-koncept. 

Därefter redovisas resultatet från ett antal interjuver av olika personer på Volvo PV och efter 

detta görs en sammanställning i matrisform som kortfattat visar informationen ifrån teoridelen 

för varje aktivitet och därefter en matris som visar hur mycket resurser de olika 

metoderna/aktiviteterna uppskattningsvis kräver.  

Merparten av de metoder/aktiviteter som beskrivits i denna rapport används i någon form 

inom Volvo PV, men det saknas en utförlig jämförelse av de olika metodernas användbarhet. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer att ges en översiktlig bakgrund till examensarbetet. Därefter 

presenteras problembeskrivning, syfte och avgränsning. Avslutningsvis beskrivs förväntat 

resultat av detta uppdrag. 

 

1.1 Företags beskrivning 

Volvo grundades i Göteborg, Sverige, av Gustaf Larson och Assar Gabrielsson. 

Den första bilen lämnade fabriken 1927.  

Det globala märket Volvo ”för livet” knyts till företagets arv. Det sammanfattar företagets 

själ och definierar dess uppdrag. Volvos mission är att designa bilar för ett bättre liv. 

Volvo bilar är kända i hela världen och dess kontaktnät täcker omkring 100 länder. Mycket 

av nätkontakten är hopsatt av oberoende företag som arbetar med Volvo Car Corporation 

(VCC) som en affärspartner 

Sedan år 1999 är Volvo till 100 % ägt av Ford. Volvos största marknader är USA, Sverige, 

Tyskland och Storbritannien. Volvos huvudkontor är lokaliserat till Göteborg, Sverige. VD 

är Stephen Odell. 

Beredningen är en affärsenhet inom VCC. Där finns ett strategiskt och fungerande ansvar 

för att tillverka och leverera alla VCC fordon runtom i världen. Beredningens område har i 

uppdrag att göra Volvo Personvagnar (PV) till världsledande inom biltillverkningen i 

världen. Beredningens målsättning är att producera bilar med hög kvalitet med fokus på 

Lean och flexibel produktion med respekt för miljö och individen. 

Berednings produktion är stationerad i Sverige, Belgien, China och Sydostasien och har 

mer än 16 000 anställda. 

 

1.2 Bakgrund 

Denna studie har utförts på den del av Volvo PV, Manufacturing Engineering, som arbetar 

med att bereda produkten inför tillverkning i produktion. För att överleva på dagens 

marknad gäller det att vara bättre än sina konkurrenter och detta blir allt svårare. 

På Volvo PV jobbar man hela tiden med reducering av sina kostnader för att möta 

konkurrensen från övriga aktörer på marknaden. För att kunna möta sina konkurrenter 

jobbar Volvo ständigt med kostnadsreducering, och för att klara av detta mål använder sig 

Volvo av olika kostnadsreduceringsmodeller. 

Volvo PV använder sig utav ett antal sådana modeller i samverkan med Ford Europa och 

delvis också med Ford Nordamerika. 

Det finns behov av kartläggning av de olika metoder som Volvo använder sig utav idag 

och även av metoder som används av andra aktörer på marknaden. 
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1.3 Problembeskrivning 

Det finns ett antal olika kostnadsreduceringsmetoder som idag används på Volvo PV. 

Företaget har behov av dokumentering och kartläggning av dessa metoder samt 

framtagning och identifiering av nya externa kostnadsreduceringsmetoder. 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att göra en sammanställning av olika kostnadsreduceringsmetoder som i nuläget 

används på Volvo. Dessa aktiviteter beskrivs för att det skall bli lättare att söka efter 

aktuell information samt identifiera nya metoder. I beskrivningen skall metoden beskrivas, 

hur den genomförs/appliceras, viket resultat som förväntas samt resursbehov i form av tid 

och personal som krävs. 

 

1.5 Avgränsningar 

I denna rapport ska endast de metoderna som anses användbara för beredning kartläggas. 

Identifieringen utav kostnadsreduceringsmetoder ska fokusera mot produkten.  

 

1.6 Förväntat resultat 

Målet är att få med så många användbara utomstående metoder som möjligt in i matrisen 

tillsammans med befintliga kostnadsreduceringars metoder som idag används på Volvo 

PV. Samt få en överblick över deras fördelar respektive nackdelar, förväntat resultat och 

fysiska kostnader 

 

 

2. Metod och material  

2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod 

Kvantitativ metod är den som bearbetar information genom att analysera information i 

numerisk form, medan den kvalitativa metoden används vid bearbetning av information 

utifrån textmaterial.(Patel & Davidson, 1994) 

 

Vi har valt att använda oss utav kvalitativ metod med explorativt syfte eftersom den passar 

bäst inom vårt problemområde. Genomförandet av explorativt syfte görs på så vis att stora 

delar utav kunskapen inhämtas från ett bestämt problemområde (Ibid.) och det har gjorts 

genom att intervjua ett fåtal personer på Volvo PV samt samla in data från olika källor. 
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2.2 Valda datainsamlingsmetoder 

Datainsamling har skett på två olika sätt i form av så kallade primärdata och sekundärdata. 

I vår uppsats har vi använt oss av både sekundärdata och primärdata. 

Inom primärdata insamlingen är det närhet till informationslämnaren som är avgörande. 

Ögonvittnesskildringar och förstahandsrapporteringar är det som kallas primärkällor (Patel 

& Davidson, 1994). Sekundärdata är data som samlats in från böcker, tidskrifter och 

artiklar på Internet. Fördelen med sekundärdata är tillgänglighet och stor urval av källor. 

De sekundärdata vi använt är böcker och artiklar på Internet. Då vi använde en kvalitativ 

metod med ett explorativt syfte, fanns det få böcker som behandlade vårt ämne. Vi fann 

däremot flera artiklar på Internet som hade med vårt problemområde att göra. Primärdata 

insamling fick projektgruppen genom intervjuer med de insatta personerna i företaget. 

 

2.3 Intervju 

Intervju är en teknik som används för att samla in information som bygger på frågor och 

svar enligt (Patel & Davidson, 1994) och det kan genomföras på två olika sätt muntligt och 

skriftligt. En intervju kan genomföras genom att intervjuaren träffar intervjuobjektet 

personligen eller via telefon. När det arbetas med frågor till insamling av information 

måste två aspekter beaktas. Den första aspekten är standardisering där ansvaret ligger hos 

intervjuaren när det gäller utformningen av frågor och inbördes ordning av dessa. Den 

andra aspekten är strukturering. Detta görs genom att beakta i vilket utsträckning frågorna 

kan tolkas fritt av intervjupersoner beroende på deras egen inställning och tidigare 

erfarenheter (Ibid.). I vårt examensarbete har vi använt oss utav standardiserade intervjuer, 

där vi ställt samma frågor till varje intervjuperson.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

I det inledande skedet av undersökningen letade vi fram material från Volvo PV interna 

nätverk, ur olika böcker och artiklar för att kunna redogöra för vårt problems teoretiska 

referensram. Litteratursökningen genomfördes i Ekonomiska biblioteket vid Göteborgs 

universitet och Chalmers biblioteket samt använde deras databaser. Vi har även använt 

sökmotor google på Internet. Sökorden som används är Kostreducerings aktivitet, Verktyg 

för kostnadseffektivisering, Produktutveckling, Kostnadseffektivisering, Cost reduction 

system, Cost effeciency+automotive och Lean Toyota. När vi har sökt efter artiklar har vi 

även nyttjat de källförteckningar som finns i de avhandlingar och uppsatser som finns 

angivna i referenslistan.  

Vi har också haft regelbundna avstämningsmöten med handledaren på Volvo PV för att 

redovisa projektets gång. Intervjuer med nyckelpersoner har genomförts på företaget med 

företagets handledares stöd. Information som har fåtts fram via diskussion med 

handledaren på företaget, ur böcker, från Internet och från intervjuerna har sedan 

bearbetats. Kontakt med handledaren på skolan har skett via e-mail och telefonkontakt. 
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3. Teoridelen 

3.1 Benchmarking (BM) 

BM är en aktivitet där man jämför sin organisation med andra organisationer, sin process 

eller sin produkt mot sina konkurrenters. Det finns olika definitioner av BM men det 

gemensamma syftet för benchmarking ”är att få insikt och kunskap som omsätts till 

effektiva förbättringar i den egna verksamheten”. 

Enligt Automotive Consulting Group, Inc. (Autoconsulting, 2008) är BM ett analytiskt 

verktyg som används för att mäta och jämföra affärsverksamhet, funktioner eller processer 

mot bäst i klassen utövare. BM kommer att leda till förbättring om man kan identifierar 

brister, eller ineffektivitet, i produkter, processer, system eller organisationer. Den verkliga 

utmaningen och möjligheten är att utnyttja de kunskaper som erhålls från BM och använda 

detta som en konkurrensfördel. 

Man ska inte bara vara intresserade av att kopiera från andra och man ska inte ta för givet 

att vad som fungerar för andra företag, även kommer att fungera för mitt företag bara för 

att jag har ett liknande system eller process. Detta synsätt leder ofta till besvikelser om man 

inte tar hänsyn till individuella omständigheter. Toyota har uppnått positionen som bäst i 

klassen bland fordonstillverkaren inte enbart genom att kopiera den konventionella 

affärspraxis som finns i branschen. Toyota har blivit branschens mest effektiva tillverkare 

eftersom de inte bara har tagit till sig traditionell tillverkningsteknik och kontroller. Många 

innovativa koncept från Toyota som Kanan, just-in-time, kaizen, process-flöde, och andra 

resurssnåla framställningsmetoder begrepp har bidragit till Toyotas framgång. (Ibid.) 

BM anses ofta som en metod för att systematiskt lära av goda förebilder oavsett bransch. 

”Metoden bygger på tron att det finns andra organisationer som ofta är bättre än den egna 

organisationen inom specifika områden. Med den inställningen är det möjligt att lära av 

andra och inte behöva ”uppfinna hjulet igen”.  I all BM är nyckelordet att vara ödmjuk, 

dvs. att verkligen lyssna på vad den studerade verksamheten kan erbjuda. Samt inte 

komma med påståenden som ”min organisation är så unik att det går inte att lära av er”. 

(sfk, 2008 ) 

 

3.1.1 Olika typer av Benchmarking (BM)  
 
Enligt Wikipedia så finns det olika typer av Benchmarking (wikipedia, 2008): 

 Process BM: Den som ska studera andra företags processer bör börja med att först 

undersöka och identifiera hur den egna processen fungerar inom de områden som 

man vill undersöka.  

Sedan fokuserar man på att identifiera och observera den bästa praktiken från en eller flera 

företag. Aktivitetsanalys krävs då målet är att jämföra kostnad och effektivitet; mestadels 

använt vid studier av subprocesser där det kan vara värt att överväga outsourcing. 

http://www.autoconsulting.com/benchmark.htm
http://www.sfk.se/dg/rapporter/Rapport%20Benchmarking%20050203.doc
http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
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 Finansiellt BM: Man utför en finansiell analys och jämföra resultaten i ett försök 

att bedöma sin totala konkurrensförmåga. 

 Performance BM: Låter det initiativtagande företaget värdera dess position 

(konkurrenskraft), genom att jämföra sin produkt och service mot konkurrenternas. 

 Interna BM: Man genomför sig internt inom företaget t.ex. mellan olika 

affärsenheter. 

 Produkt BM: Denna typ av benchmarking används vid nykonstruktion och vid 

uppdateringar av koncept/konstruktion. Då använder man sig av teardown 

konceptet på konkurrentens produkt. 

 Strategisk BM: Det gäller att observera hur andra företag konkurrerar. Vid denna 

typ av BM så är det vanligtvis inte bara den egna branschen som man undersöker. 

 Funktionell BM: Man ska fokusera sin utvärdering på en singel funktion i 

företaget för att undersöka om man kan förbättra operationen av den 

detaljen/funktionen. Komplex funktioner som humankapital, finans, redovisning 

och informations och kommunikationsteknologi. Där är det osannolikt att vara 

direkt jämförbar i kostnad och effektivitet därför behöver man oftast titta på hela 

systemet/funktionen för att kunna göra en giltig jämförelse.  

 

3.1.2 Genomförande av BM 
 
Det finns olika steg inom BM genomförande, enligt Robert Camp som skrev den första 

boken om BM på 1989 (Wikipedia, 2008) så består metoden av 12 steg. Denna metodologi 

har blivit förkortad till sex eller åtta steg. De åtta steg som redovisas här nedan om hur BM 

processen går till kommer från hemsidan 12manage (12manage, 2008) 

1. Definiera omfattningen. 

2. Välj benchmarkingpartners. 

3. Bestäm mätningsmetod, enheter, indikatorer och metoder för datainsamling. 

4. Datainsamling.  

5. Analys av diskrepanser. 

6. Presentera resultaten och diskutera implikationen/förbättringsområden och målen. 

7. Upprätta förbättringsplaner eller nya tillvägagångssätt. 

8. Övervaka utvecklingen och planera för fortlöpande jämförelse/BM. 

 
3.1.3 Förväntat resultat 

 Helt nya arbetssätt upptäckts. 

 Organisationen slipper att ”uppfinna hjulet” igen. 

 Man skapar intern förståelse för vilka förändringar som är möjligt och 

troligtvis nödvändigt på sikt, för att kunna konkurrera även i framtiden. 

 Möjligheten att skapa ett internt omvandlingstryck, kan de så kan vi.(Sfk. 

2008) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
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3.1.4 BM: s fördelar  

 Förbättra kommunikationen i företaget. 

 Förbättra sina produkter eller teknik. 

 Den kan användas i budgethänseende. 

 BM öppnar organisationer/företag för nya metoder, idéer och förbereder dem för att 

förbättra sin effektivitet. 

 Hjälper företag ändra sitt tankesätt och öppna ögonen för att de inte är alltid bäst i 

sin bransch. Om man anser att man redan är bäst på allt så begränsar man sina 

möjligheter att förbättras, vilket gör att man har svårt att nå framgångar.(12manage, 

2008) 

 

3.1.5 BM: s nackdelar  

 BM är en tuff process som kräver mycket åtagande för att lyckas med. 

 Tidskrävande och dyrt. (12manage, 2008) 

 

 

3.1.6 Kostnader 
 
Vanliga kostnader som kopplar ihop med BM (Wikipedia, 2008) 

BM är en dyr process att genomföra men de flesta organisationer kommer att få mer 

tillbaks än vad processen kostar. Det finns tre huvudsakliga typer av kostnader: 

 Besökskostnader: här räknar man in boendekostnad, resekostnader, mat och 

borttappad arbetstid. 

 Tidskostnader: Den tid som åtgår för utforskning av problemen och att definiera 

vilka områden man vill undersöka. Samt att hitta exceptionella företag som är värda 

att studera. 

 BM databaskostnader: Organisationer som kontinuerligt använder sig av BM i sina 

dagliga rutiner, finner det användbara att skapa och underhålla en databas där 

resultaten av undersökningarna och slutsatserna lagras kopplade till utövaren och 

tidpunkten.  

 

3.1.7 Produkt BM 
 
Enligt vad som framgår i Wikipedia om Produkt BM som även kallas för Teniska BM så 

användes detta i början för att jämföra existerande företags strategier, med målet att 

komma fram till den bästa möjliga praxis i nya situationer. På senaste tiden har 

användandet denna form av BM utvidgats till jämförelse mellan tekniska produkter. 

Användningen av Produkt BM är särskilt väl utvecklat inom bilindustrin eftersom 

http://www.12manage.com/methods_benchmarking_sv.html
http://www.12manage.com/methods_benchmarking_sv.html
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konkurrensen där är hård. Det är viktigt för dessa industrier att kunna designa produkter 

som uppfyller användarnas förväntningar till lägsta möjliga kostnad genom att tillämpa 

bästa tillgängliga teknik. Mycket information kan fås genom en teardown övning. Sådana 

analyser görs ursprungligen inom den egna verksamheten, där även en leverantör kan 

medverka. Men eftersom denna process är dyr, så finns det företag som allt mer lägger ut 

denna typ av undersökningar på entreprenad, till företag specialiserade inom detta område, 

för att sänka kostnaden. Man kan även undersöka om t.ex. en leverantör levererar liknande 

komponenter till flera olika företag inom t.ex. bilindustrin. Vad är skillnaden mellan 

komponenterna och går det att göra en förändring så att man kan få en billigare detalj 

genom att närma sig en konkurrents utformning av dess detalj. (Wikipedia, 2008) 

 

 

3.2 Design for assembly (DFA) 

DFA är en metod som med hjälp utav datasystem hjälper produktutvecklare och designers 

att uppmärksamma och undvika att detaljer utformas på ett sätt som innebär 

monteringsproblem. Med stöd av DFA-systemet analyseras systematiskt en produkt, 

prototyp eller koncept för att hitta och undanröja problem som gör att tids och kostnads 

krävande ändringar måste göras senare. (Quicknet, 2008) 

Att få större kontroll över sina tillverkningskostnader är målet för alla företag, de försöker 

ständigt förbättra kvalitén på sina produkter samtidigt som de söker efter lösningar för att 

få en lägre produktionskostnad. Därför är metoder som DFA en grundläggande för alla 

större tillverknings företag. Metoden är ett stöd för att utvecklar produkter som är 

monteringsvänliga. Man ifrågasätter produkten utifrån monteringsperspektiv och försöker 

sträva efter enkelhet. Det är ett systematisk tänkande som används när man designar en 

produkt eller en detalj. Man skall redan i början av designprocessen tänka på hur man ska 

designa så att alla detaljer blir lätta och snabba att montera och att man får så få detaljer 

som möjligt.  (Kth, 2004) (mainweb.hgo, 2008) 

 

3.2.1 Genomförande av DFA  
 

Steg 1: DFA genomförs först och främst som en generell analys av hela produkten eller i 

vissa fall moduler. För att analysera produktens monteringsvänlighet ska man gå vidare i 

analysen och analysera varje detalj för sig. På detaljnivån ska man följa riktlinjer som 

består av ett antal frågor som rör sig om hur viktig detaljen är i monteringsprocessen, 

måste den monteras, formen, längd och vikt på detaljen. Hur blir det när man sätter ihop 

den med andra detaljer, monteringsrörelser, inpassningsförmågan, går den att montera fel, 

toleranskrav och vilken typ av fästmetod som man ska använda osv. Med hjälp av svaren 

på frågorna kan man sätta ett värde på monteringsvänligheten hos detaljen och jämföra 

sedan med övriga detaljer i produkten. När man har upptäckt skillnader ska man försöka 

förändra de detaljer som försvårar monteringen av den färdiga produkten. Det är också 

viktigt att man gör en analys på den nya produkten för att följa upp om den har blivit 

bättre. (idp.mdh, 2006)(iip.kth, 1989) 



 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Industriell ekonomi utbildningen med inriktning mot Af3120, Afke140 

Nr 6/2008 

- 8 - 

 

Steg 2: Här följer man 13 riktlinjer som beskrivs här nedanför hämtade från (idp, Ullman, 

The mechanical design process, 2008). 

1. Minimera antalet ingående detaljer. 

2. Använd minimalt antal olika fästelement. 

3. Konstruera produkten med utgångspunkt från en basdetalj, på vilken de andra 

detaljerna kan monteras. 

4. Minimera basdetaljens repositionering under monteringsförloppet, en produkt som 

kräver fler än två repositioneringar av basdetaljen anses vara dålig. 

5. Skapa en effektiv monteringsföljd. 

 Monteringen sker i få steg. 

 Minimera risken för att skada ingående detaljer och komponenter. 

 Undvik oergonomiska ställningar för montören och ostabila lägen för 

detaljen och maskiner. 

 Undvik skapandet av del monteringar för senare montering. 

6. Utforma komponenten så att den blir så hanterbar som möjligt, minimera risken att 

den trasslar in sig vid transport och hantering. 

7. Utforma komponenten med tanke på hur den ska hanteras och sättas ihop t.ex. 

maskinellt eller manuellt, detta ger olika krav på utformningen. 

8. Utforma alla komponenter symetriska om möjligt p.g.a. dessa i regel tar mindre tid 

att montera. 

9. Utforma komponenten så att den är symmetriska kring insättningsaxeln, så att den 

inte behöver vridas innan den monteras. 

10. Utforma komponenter som inte kan vara symmetriska så att de är tydligt 

asymmetriska så att de inte kan monteras åt fel håll av misstag. 

11. Utforma detaljen så att de olika delarna kan fästas i varandra utefter en enda axel. 

Detta minskar repositionering och onödigt flyttande av detaljer.  

12. Fasningar på detaljen som underlättar ihop montering och som gör monteringen 

självjusterande. Detta är extra viktigt att tänka på vid automatisk montering. 

13. Utforma detaljen för maximal åtkomst vid montering d.v.s. att man ska kunna nå 

samtliga fästningar och hål med minimalt antal förflyttningar.  

 

 

3.2.2  Förväntat resultat 
 

 Att kunna reducera antalet detaljer, monteringstid, produktionskostnad, 

monteringskostnad, monteringsoperationer och reducera monteringsverktyg. 

 Reducera antalet fästelement som skruv, mutter och brickor. 

 Designa enkel inpassning så att detaljerna ”montera sig själva”. 

 Eliminera tillverkningsproblem i konstruktionsarbetet. 

 Bra samarbete mellan konstruktion och produktion. (kth, 2004), (mainweb.hgo, 

2008) 
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3.2.3  Fördelar 

 Med en förenklad montering ges högre kvalitet, kortare monteringstid och färre 

verktyg. 

 Mindre antal detaljer ger lägre material kostnad, färre detaljer att utveckla, 

lagerhålla och färre underleverantörer. Företag vinner genom att minska kostnaden 

för inköp, montering, lagerhållning, logistik, service och får mindre detaljer att 

lagerhålla. (Ibid.) 

 

 

3.2.4  Nackdelar 

 Mycket tid går åt till produktionsanpassning som DFA ingår i. 

 Resultat kan vara variera beror på vilken kompetens konstruktör har. 

 Kostnadsanalys vid förändring av befintlig produkt (verktyg, utrustning, inköpt 

osv.) (Ibid.) 

 

 

 

3.3  De sju ledningsverktyg (Seven management tools) 

År 1976 såg unionen av Japanska forskare och ingenjörer behov av verktyg som främjar 

innovation, kommunicerar information och planerar lyckat större projekt. Ett lag forskade 

och framkallade sju kvalitetsverktyg som kontrollerar kvalitet, ofta kallade sju 

ledningsverktyg. Alla verktyg var inte nya, men deras samling och säljkampanj var det. 

(www.asq.org ) 

I många beslutsfattarsituationer finns inte all data tillgänglig, som behövs för att lösa det 

problemet, därför måste verbal data omformuleras i matematisk form för att förnuftiga 

beslut ska kunna fattas enligt (Imai, 1992). Detta görs genom målinriktade angreppssätt på 

så sätt att man griper sig an problemlösningen, ett annat sätt är att få med sig människor 

med olika bakgrund vilket gör det effektivt när det gäller att lösa problem. (Imai, 1992) 

Typiska användningsområden för de sju nya verktygen (Imai, 1992); 

 Utveckling av ny teknologi 

 Utveckling av nya produkter 

 Kvalitetskommunikation 

 Förbättring av analytiska och diagnostiska färdigheter 

 Produktionsplanering 

 Produktionsledning 

 Kvalitetsförbättring 

 Konkurrensanalys 
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 Leverantörsledning 

 

När man arbetar med verktyg första gången är det inte helt lätt att välja lämplig problem att 

tillämpa verktygen på så nackdelar och resultat framgår i texten. 

Andra svårigheten är vid användning av ledningsverktyg kan vara att den arbetsgång som 

används för respektive verktyg kan upplevas som styrande i stor utsträckning. Därför är det 

viktigt att i början gå genom alla steg i beskrivningen och inte hoppa över. 

Resultat är beroende på hur problemet har formulerats, dock behöver inte vara det man 

ursprungligen tänkt sig, lämpligt att inte prata under arbetet. Om man skulle sammanställa 

de fysiska kostnaderna för alla lednings verktyg enligt författarna skulle det ta tre timmar 

till en dag vid genomförandet, det inblandade personalen vid genomförandet skulle vara 

fem till åtta sticken i ett möteslokal. Saker de behöver vid arbetet med verktygen är 

handverktyg så som papper och penna, itverktyg i form av data och anteckningsmaterial. 

(Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström, 1999)De sju lednings verktyg är: 

 

 

3.3.1 Släktskapsdiagram 
 
 Släktskaps diagram är ett hjälpmedel som för att organisera stora mängder verbala data på 

ett strukturerat sätt. 

 

3.3.1.1  När används släktskapsdiagram? 
 

 När du konfronteras med många idéer och mycket fakta i påtagligt kaos. 

 När utförandet verkar för stor och komplex. 

 Kan användas för att kartlägga samband mellan stora mängder till synes ohanterlig 

information. 

Tanken är att få en struktur av denna typ av data genom att finna släktskap mellan grupper 

av informationstyper. Dessa data analyseras sedan genom att man ritar ett diagram baserad 

på de samband som och inbördes släktskap man finner. 

Släktskapsdiagram är ett kreativt verktyg och kan användas i många situationer och 

frågeställningar så som exempelvis: Vilka är våra kundkrav? Vad kännetecknar en bra 

produkt? Vad skall finnas i vår affärsidé? Vad styr en lyckad lansering?(www.extra.ivf.se) 

Typiska situationer vid användning  

 Efter en brainstormingsövning 

 När man analyserar muntlig data, vid granskning av resultat. 

 

http://www.extra.ivf.se)/
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 3.3.1.2  Släktskapsdiagram tillvägagångssätt 

1. Definiera ämnet för insamling av data 

 

2. Brainstorma fram data. Arbetet görs i en grupp om fem-åtta personer. Varje 

uppslag eller data skrivs ner på lappar utan bearbetning. 

 

3. Sprid ut lapparna på en tavla eller ett bord. Det är nu det riktiga arbetet 

börjar med att finna samband mellan olika data. 

 

4. Gruppera lapparna. Lägg t ex lappar två och två där logiska släktskap kan 

identifieras. Upprepa med grupper om två och två lappar tills inga ytterligare 
släktskap kan skönjas. Arbetet bör ske under tystnad för att undvika diskussioner 

om formuleringar. 

 

5. Sätt sammanfattande rubriker. Över varje grupp sätts en rubrik som 

sammanfattar vad gruppen utrycker 

 

6. Gruppera grupperna efter logiska släktskap. På samma sätt som lappar 

grupperades till grupper grupperas nu grupperna till enheter. Fortsätt med punkt 

5 och 6 tills översta nivå är nådd.(www.extra.ivf.se ) 

 

3.3.1.3  Fördelar 

 Uppmuntrar kreativitet hos alla i teamet. 

 Bryter ned långvariga kommunikationshinder. 

 Uppmuntrar till icke- traditionella samband mellan idéer. 

 Gör ett genombrott kan uppstå naturligt. 

 Uppmuntrar till ägarskap till resultaten. (www.mivn.se ) 

 

3.3.1.4  Nackdelar 

 Korten grundas inte på fakta 

 Inte väl strukturerad finputsningsprocess innan slutgiltiga diagrammet skapas 
(Brassard, Finn, Ginn, Ritter, 1994,2002) 

 

3.3.1.5  Kostnader 

Kostar inte så mycket bara personal kostnader så som löner. För att utföra 

släktskapsdiagram använder man sig utav fem till åtta personer det behövs bara ett 

mötesrum, tar inte lång tid, bara några timmar, material man behöver är papper och penna. 

 

 

http://www.extra.ivf.se/
http://www.mivn.se/
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3.3.2  Relationsdiagram 
 
Ett relationsdiagram visar samband mellan t ex ett problem och olika data 

 

3.3.2.1  Användningsområde 

Relationsdiagram används för att klargöra orsak/verkansamband mellan ett problem, en 

frågeställning eller en central ide och olika påverkande data. 

Syftet är att strukturera upp orsaker och verkanseffekter på ett klarare sätt en vad som låter 

sig göras i huvudet. Förhoppningsvis blir det lättare att se lösningen efteråt. 

Lämpliga användningsområden kan vara:  

 När ämnet är komplicerad och relationerna svåra att se. 

 När man behöver ha koll på i vilket ordning åtgärder skall utföras. 

 Om man misstänker at det problem man diskuterar endast är ett symptom på ett 

underliggande problem. 

 

3.3.2.2  Resultat 

Som resultat av ett relationsdiagram får man en strukturerad koppling mellan orsaker och 

deras verkan på en central frågeställning. 

 

3.3.2.3  Tillvägagångssätt 
 
 Bra att använda verktygen i grupp om fem-åtta personer. Gruppen bör vara väl insatt i 

frågeställningen och förberedd på arbetet. 

1. Definiera resultat. Med detta menas att den grundläggande iden, problemet eller 

frågeställningen måste vara väl definierad och entydig för alla gruppens 

medlemmar. 

 

2. Brainstorma fram faktorer. Faktorer som påverkar frågeställningen tas fram. 

Skriv upp dessa faktorer på en tavla.  

 

3. Identifiera relationer. Dra pilar mellan faktorer som påverkar varandra. Vad är 

orsak och vad är verkan? 

 

4. Markera viktiga samband och orsaker. De samband eller orsaker som är extra 

viktiga markeras med tjockare streck. Problem som ska lösas markeras med två 

ringar. Medan övriga faktorer markeras med en enkel ring. Pilarna som markerar 

sambanden, ritas från orsak till verkan. 
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5. Analysera diagrammet. Ett sätt att bearbeta diagrammet vidare är att ta fram 

lösningsförslag relaterade till de viktigaste orsakerna. Förhoppningsvis är 

frågetecken kring den centrala frågeställningen nu uträtade. (www.extra.ivf.se) 

 

3.3.2.4  Fördelar  

 Uppmuntrar alla att tänka i många riktningar istället för linjärt 

 Utforskar relationer mellan orsak och verkan för alla frågor, även de mest 

kontroversiella. 

 Gör att viktiga frågor kommer upp naturligt i stället för att tvingas fram av en 

dominerande eller mäktig medlem i teamet. 

 Klarlägger systematiskt grundantagande och skäl till oenighet inom teamet. 

 Gör att ett team kan identifiera grundorsaker även när trovärdiga data inte finns. 

(Brassard, Finn, Ginn, Ritter, 1994,2002) 

 

3.3.2.5  Nackdelar 

 Problem med mycket lika antal pilar måste granskas noga. 

 Svår att få rätt kompetens i teamet. 

 Oordnad översikt. (Ibid.) 

 

3.3.2.6  Kostnader 

För att genomföra relationsdiagram använder man sig utav fem till åtta personer som är väl 

insatta i frågeställningen, övningen tar några timmar att utföra, inget material används 

förutom papper och penna. Man vistas i en mötes rum så det kostar ingenting extra.  

 

 

3.3.3 Träddiagram 
 
Med ett träddiagram bryter ner exempelvis ett problem i orsaker och delorsaker på ett 

strukturerat sätt.  

 

3.3.3.1  Användningsområde 

Träddiagram är ett verktyg för att bryta ner ett problem, ett kundönskemål eller en central 

ide i mindre beståndsdelar på flera nivåer. Med träddiagrammet kan man på ett 

systematiskt sätt beskriva relationer mellan mål/medel eller andra faktorer. 

Träddiagrammet kan också användas för att bryta ner en produkt i dess ingående 

komponenter. 

Tänkbara tillämpningsområden blir då: 

 Bryta ner exempelvis vagt formulerade kundönskemål till en hanterbar nivå. 

http://www.extra.ivf.se/
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 Undersöka alla tänkbara orsaker till ett problem. 

 För att klargöra vilka delmål som måste uppfyllas innan det övergripande målet kan 

uppfyllas. 
 

3.3.3.2  Förväntat Resultat 

Diagrammet är uppbyggt så att det blir möjligt att snabbt överblicka en hel situation. Ur 

träddiagrammet framgår också vilka åtgärder som behöver vidtas för att man ska nå ett 

önskat mål. Resultatet blir alltså en strukturerad överblick över ett problem eller dylikt och 

vad som inverkar på problembilden. 

 

3.3.3.3  Tillvägagångssätt 

Arbetet lämpar sig bäst i grupp. 

1. Definiera huvudhändelse. Man utgår från en huvudhändelse, problem eller ide 

vars påverkansfaktorer man vill kartlägga. Rita upp huvudhändelsen. 

 

2. Finn orsaker. Genom t ex brainstorming kan tänkbara påverkansfaktorer ritas upp. 

Försök att gå en nivå i taget. 

 

3. Fortsätt nedbrytningen. Nedbrytningen fortsätter tills man nått oberoende 

faktorer eller händelser, bashändelser.  

 

Vid analysen av diagrammet gäller det att försöka hitta sätt att lösa problemet med 

bashändelserna eller koncentrera sig på de oberoende faktorerna. 

Träddiagram kan som synes bryta ner funktioner till produktparametrar och på 

motsvarande sätt till krav.   (www.extra.ivf.se ) 

 

3.3.3.4  Fördelar 

 Uppmuntrar alla att bredda sitt tänkande när lösningar skapas. 

 Tillåter alla deltagare att kontrollera alla logiska kopplingar och fullständigheten på 

varje nivå i detaljplanen. 

 Förflyttar planeringsgruppen från teori till verklighet. 

Avslöjar den verkliga svårigheten att nå ett mål. (www.mivn.se ) 

            
3.3.3.5  Nackdelar 

 Att alla inte är engagerade i gruppen när man ska kartlägga och finna orsak till 

bästa lösning av problem. 

 

http://www.extra.ivf.se/
http://www.mivn.se/
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3.3.3.6  Kostnader 

Fem till åtta personer är involverade i genomförande av träddiagrammet, Tiden är några 

timmar, inget material bara mötesrum behövs. 

 

 
3.3.4  Matrisdiagram 
 

Ett matrisdiagram identifierar vilka element som svarar mot varandra i något visst 

avseende i samband med ett problem, en process eller en händelse. 

 

3.3.4.1  Användningsområde 

Ett matrisdiagram kan användas för att organisera data där exempelvis en parameter 

påverkar eller påverkas av flera andra parametrar och med olika starka påverkanssamband. 

Genom att arrangera element i rader och kolumner och använda symboler för att visa hur 

starka sambanden mellan elementen är får man en bra överblick och struktur på sina data. 

 

3.3.4.2  Förväntat Resultat 

Som med alla de sju nya verktyg är resultatet av ett matrisdiagram en strukturerad bild 

över sin datamängd. Tanken är att den strukturerade bilden av informationen skall hjälpa 

till vid beslutsprocessen. 

 

3.3.4.3  Tillvägagångssätt 

1. Identifiera faktorer. Vilka faktorer är man intresserad av? Det kan vara hur olika 

processparametrar påverkar dels kvalitetsfaktorer och dels materialparametrar. 

 

2. Välj typ av diagram. Beroende av hur många olika typer av parametrar och hur de 

kan samverka måste man använda olika typer av matriser. 

 

3. Rita upp matriser. Rita upp den valda matrisen och skriv in de under det första 

identifierande faktorer. 

 

4. Markera sambanden. Man kan använda olika symboler för olika starka samband, 

Sambandens styrka brukar indelas i fyra klasser: inget samband, svagt samband, 
medium samband och stark samband. Klassen för inget samband brukar inte ha 

någon symbol alls. 

 

Även här underlättas arbetet om det är en tvärfunktionell grupp som gör arbetet 

tillsammans. Det ger fler infallsvinklar och större enighet och förståelse om representanter 

från alla inblandade enheter är med i arbetet. (www.extra.ivf.se) 

 

http://www.extra.ivf.se/
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3.3.4.4  Fördelar 

 Gör ansvarsmönster synliga och klara så att uppgifter kan fördelas jämnt och bra. 

 Hjälper ett team att åstadkomma samförstånd om beslut så att kvaliteten på och 

stödet för det slutliga beslutet stärks. 

Förbättrar ett teams förmåga att systematisk granska ett stort antal viktiga 

beslutsfaktorer. (Brassard, Finn, Ginn, Ritter, 1994,2002) 

 

3.3.4.5  Nackdelar 

 Svårt att behärska matristänkandet. 

 Att man inte väljer lämplig matrisformat. 

 Att teamet inte kan koncentrera sin diskussion till besläktade faktorer, som sedan 

utforskas ordentligt (Ibid.) 

 

3.3.4.6  Kostnader 

För att genomföra ett matris diagram behöver man en grupp på fem personer, inget lokal 

förutom mötesrum, det tar upp till en dag att genomföra matrisen. 

 

 

3.3.5  Pildiagram 
 
Ett pildiagram är diagram för den dagliga planeringen likvärdig med PERT- metoden (” 

Program Evaluation and Review Technique”) som används bland annat till 

produktionsplanering. Pildiagramet gör det även möjligt att styra under arbetets gång. 

(Bergman & Klefsjö. 1990,2001) 

 
3.3.5.1  Användningsområde 

Tekniken med pildiagram används för att planera och effektivt övervaka en fastlagd plan 

framskridande. Med pildiagram kan man göra effektiv tidplanering vilket kan ses som en 

utvidgning av GANT-shemat. I ett pildiagram bildas ett nätverk av linjer, som 

sammanbinder alla faktorer som är relaterade till planen. Med andra ord pildiagram 

används till att göra det mest lämpliga tidsplaneringen av en viss arbetsuppgift. 

 

3.3.5.2  Tillvägagångssätt 
 

1. Lista aktiviteter. Alla aktiviteter som behövs för att nå målet skrivs ner på små 

papperslappar. 

 

2. Uppskatta tidsåtgången. Rita en streck tvärs över varje lapp och ange 

aktiviteternas tidsåtgång under strecket. 
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3. Förbind aktiviteterna. Sprid ut lapparna på ett stort pappersark och ordna de efter 

hur de är relaterade till andra aktiviteter. Det kan vara så att visa aktiviteter måste 

göras förrän andra kan påbörjas eller så kan flera saker ske parallellt. 

 

4. Rita pilar. Mellan aktiviteter ritas pilar upp för att illustrera hur de hänger ihop, 

seriellt eller parallellt. Pilarna mellan lappar markerar på sätt början och slut på ett 

jobb. Ett alternativs sätt är att låta pilens längd stå i relation hur lång tid respektive 

aktivitet tar att utföra. På så vis får man en visuell bild av hur arbetet kan fortlöpa. 

Speciellt bra är det då flera parallella arbeten utförs. 

 

5. Beräkna total tidsåtgång. Genom att följa de seriella aktiviteterna och den mest 

tidskrävande av en grupp parallella aktiviteter kan erforderlig tid för att kunna 

fullfölja hela planen beräknas. 

 

6. Kritisk linje. Den kedja av aktiviteter som avgör hur lång tid hela projektet 

kommer att ta kallas för kritisk linje. Blir något av de ingående aktiviteterna där 

försenade så försenas hela projektet.(www.extra.ivf.se)  

 

3.3.5.3  Fördelar 

 Alla har en möjlighet att ge realistiskt bild av vad deras del av planen kräver, med 

ledning av verkliga erfarenheter. 

 Alla ser varför han eller hon är viktig för projektets framgång. 

 Orealistiska tidtabeller upptäcks och justeras under planeringsstadiet. 

 Hela teamet kan tänka kreativt på hur flaskhalsar kan undvikas. 

 Hela teamet kan rikta sin uppmärksamhet och sina resurser på verkligt kritiska 

uppgifter. (Brassard, Finn, Ginn, Ritter, 1994,2002) 

 

3.3.5.4  Nackdelar 
 

Vid själva steget av utförandet tänka på: 

 Att team som ska genomföra projektet inte har tillräcklig kunskap om uppgifterna 

 Komplex att utföra. 

 Kräver tid att utföra.  
 
 
3.3.5.5  Kostnader 
 
Det involverar från fem till åtta personer vid genomförandet. Tiden kan uppskattas till en 

vecka, inget särskilt lokal behövs och inget material.  

 

 

 

http://www.extra.ivf.se/


 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Industriell ekonomi utbildningen med inriktning mot Af3120, Afke140 

Nr 6/2008 

- 18 - 

 

3.3.6  Processbeslutsdiagram 
 
Beskriver en beslutsprocess och vad den består av. 

 

3.3.6.1  Användningsområde 

Processbeslutsdiagram används för att bestämma vilka processer som skall användas för att 

nå ett önskat resultat. Rutinbetonade processer som t ex inköp av material lämpar sig extra 

bra. Process kan även vara ett projekt, an aktivitet, såväl som en rutin. I diagrammet bryts 

processen ner i biståndsdelar och händelseutvecklingen simuleras och alla tänkbara utfall 

utvärderas. Man försöker alltså förutse vilka problem som kan dyka upp under processens 

utförande. Målet är att föreslå passande motåtgärder för bästa möjliga totallösning. En 

annan användning kan vara att försöka förutsäga resultat för en aktivitet redan under 

planläggningen av aktiviteten. 

 

3.3.6.2  Förväntat Resultat 

Resultatet av ett processbeslutsdiagram är en process uppritad som en kedja av händelser 

och aktiviteter där svagheter i förfarandet kan identifieras och förbättras. 
 

3.3.6.3  Tillvägagångssätt 

1. Definiera processen. Bestäm vilken process eller aktivitet som skall behandlas. 

Vad som definieras här är ofta utgångsläget, som exempelvis en 

försäljningsprocess. 

 

2. Bestäm vad som är det slutgiltiga målet. Varje process eller aktivitet har ett mål 

eller mening. Målet med försäljningsprocessen kan vara att sälja en order till rätt 

pris. 

 

3. Identifiera tänkbara processteg. Det finns ofta flera vägar att nå samma mål. 

Vissa steg är gemensamma för flera av vägarna medan det ibland måste gå två olika 

vägar. Ett sätt att komma på fler vägar är att utgå från varje redan definierat steg 

och försöka hitta en väg till målet från det steget. 

 

4. Följ upp och håll levande. Vid längre projekt eller komplicerade process kan 

förutsättningarna förändras och nya vägar ha öppnats med hjälp av den kunskap 

man fått på vägen . Det är därför möjligt att hålla diagrammet levande vid 

omvärldens förändringar. (www.extra.ivf.se ) 

 

3.3.6.4  Fördelar 

 Oförutsedda händelser och problem kan oftast elimineras. 

 Precisering av problemet samt val av åtgärd underlättas. 

http://www.extra.ivf.se/
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 Verktygets flexibilitet gör att planering enkelt kan förändras genom att allas åsikter 

samlas och beaktas. 

 Upprättande av diagrammet skapar samarbete och kommunikation. 

            (Klefsjö, B., Eliasson, H., Kenner Falk, L., Lundbäck, A.& Sandström, M.1999) 

 

3.3.6.5  Nackdelar 

 Att inte hitta ett klar slutgiltig mål under processens gång. 

 Att inte kunna förutse vilka problem som kan dyka upp under processens gång. 
 Att inte hitta passande motåtgärder för bästa möjliga totallösning. 

(www.extra.ivf.se) 

 

3.3.6.6  Kostnader 

Fem till åtta personer behövs vid genomförandet, tar upp till 5 timmar tidsmässigt, inget 

material eller lokal. 

 
 
3.4  Fem varför (Five why’s) 

Utvecklades av Sakichi Toyota som startade Toyota, han är mannen bakom Lean Thinking. 

Även om det faktiskt är över hundra år sedan han startade sin verksamhet är många av hans 

principer högst aktuella. Fem varför handlar om att aldrig lösa problem på ytan utan alltid 

gå till grunden med dem och lösa grundorsaken (Bergmanmarketing, 2008) Metoden går ut 

på att använda en systematisk frågoteknik för att söka efter grundorsak till ett problem. 

Fem nivåer anses allmänt räcka till för att identifiera grundorsaken av ett specifikt 

problem, men man kan fortsätta att fråga och svara på nya nivån av frågorna som uppstår 

från föregående svar tills det blir omöjlig att svara. Det är då man har hittat grundorsaken. 

Metoden fungerar bäst om inblanda personer är insatta i problemet och då de svarar 

fullständigt ärligt på frågorna och om de har en korrekt och komplett problemformulering. 

(Autosplice, 2008) 

 

3.4.1  Hur metoden genomförs 

Steg 1: Sammankalla en grupp som ska definiera och skriva ner problemformuleringen. 

Notera småsaker som hjälpa dig formalisera problemet och beskriver det fullständigt. 

Steg2: Fråga varför problem inträffa och skriver ner svaret under problemet. 

Steg 3: Fortsätt att fråga varför och dokumentera svaren i anslutning till frågan tills du inte 

längre kan få ut någon användbar information från frågan varför. Följ upp alla svar som 

verkar troliga, du kommer att ha identifierat grundorsaken då du inte kan få ut någon 

användbar information från frågorna. 

http://www.extra.ivf.se/
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Steg 4: Leta efter systematiska grundorsaker till svaren på frågan ni sist ställde, för att 

komma fram till grundorsaken till problemet. Detta steg fortgår tills alla personer i gruppen 

är överens om att grundorsaken till problemet är identifierad. Om inte så återgår man till 

steg 3. 

Steg 5: Kontrollera att logiken bakom konstaterandet av grundorsaken håller. Därefter tar 

man fram en åtgärd som ser till att eliminera framtida problem. Sedan implementerar man 

framtagen lösning. 

 

3.4.2  Förväntat resultat 
 
Problemets grundorsak hittades. 

 
3.4.3  Fördelar 

 Ett Hjälpmedel för att identifiera grundorsaken av ett problem. 

 Hjälper till att Bestäm förhållandet mellan olika bakomliggande orsakerna till ett 

problem. 

 Det är en enkel metod, snabb, smidigt och lätt att genomföra utan statistisk analys. 

(sixsigma, 2008) 

 

3.4.4  Nackdelar/Risker  

 Tendens att involverade personer stannar med undersökningen vid symtomen och 

inte fortsätter ner tills grundorsaken är funnen. 

 Bristande på aktuella kunskaper görs att man inte kan hitta orsaker som man inte 

redan känner till.  

 Avsaknad av stöd som kan hjälpa undersökaren att ställa det rätta fråga ”varför” 

 Resultatet är inte repeterbart därför att olika personer kan komma fram till olika 

grundorsaker till problemet.(Wikipedia, 2008) 

 

 

 

3.5  Konkurrensanalys 
 

Att bara känna till kunderna på dagens marknad är inte tillräckligt utan företag måste 

kunna skapa konkurrensfördelar för att uppnå framgång eller kunna försvara sin nuvarande 

position. Då är det nödvändigt att företaget kontinuerligt analysera sina konkurrenter, 

marknaden och utvecklar konkurrensstrategier för att skapa starka konkurrensfördelar. 

(Kotler P, 1999) 

En konkurrentanalys innebär att ta reda på så mycket som möjligt om konkurrenternas, 

nuvarande och potentiella positionering. Informationer om konkurrens produkter, tekniker, 

priser, marknadsföring, kundsegment, distributionskanaler, resurser, lönsamhet och mycket 
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annat är sådan information som är intressant för företaget. Dessa informationer kommer att 

underlätta för marknadsföringsavdelningen i företaget att bestämma för- och nackdelar 

respektive styrkor och svagheter. Med dessa kunskaper kan företag generera bättre 

förutsättning att framgångsrikt konkurrera på marknaden.(dvg.furu.kalix, 2001)  

 

3.5.1  Genomförande 
 
Några steg i processen vid genomförandet av en konkurrensanalys: (Ibid.)(Kotler P): 

 Identifiera företagets konkurrenter (nuvarande och tänkbara): 
Företag kan se sina konkurrenter utifrån två olika synsätt. Från ett industriellt 

synsätt då det finns konkurrenter som erbjuder snarlika produkter (exempel är 

Coca-Cola konkurrerar med Pepsi-Cola). Eller från ett marknadssynsätt då det finns 

konkurrenter som försöker tillfredsställa samma kund behov (Coca- Cola 

konkurrerar med Lokal-mineralvatten eller andra drickor som folk vill ha). 

Medvetenhet om potentiella konkurrenter och substitutvaror på området är 

nödvändig. 

 

 Kartlägga konkurrenternas mål: 

Olika företag har olika mål därför måste det egna företaget ta reda på vad deras 

konkurrenter har för mål/syfte och vad som ligger bakom deras beteende.  

 

 Kartlägga konkurrenternas strategier: 

Det gäller att ta reda på hur konkurrenterna agerar/tänker för att nå sina uppsatta 

mål. Om man använder samma strategi som ett annat konkurrerande företag så gör 

detta att man konkurrerar mer med detta företag än övriga konkurrenter. Man börjar 

med att kartlägga alla de olika faktorer som utgör konkurrenternas strategi, till 

exempel marknadsföringsmix, forskning/utveckling, organisation och 

tillverkningskapacitet. Sedan det är viktigt att kunna hitta egna strategier eller 

förutseende kunna bemöta konkurrentens strategier. 

 

 Kartlägga konkurrenternas styrkor och svagheter: 

Utnyttja all tillgänglig information från det egna företaget och från andra källor för 

att försöka hitta sina konkurrenters styrkor och svagheter. Det är bra att göra 

marknadsundersökningar för att ta reda på vad marknad tycker om konkurrenternas 

produkt och vad de uppfattar som dess kärnvärden. Det är viktigt att inte ta saker 

för givet eftersom detta ökar risken för att fatta beslut på felaktiga grunder. 

 

 Uppskatta konkurrenters reaktionsmönster: 

Efter har fått reda på konkurrenternas mål, strategier samt styrkor och svagheter. 

Bestämmer man vilka åtgärder som det egna företaget ska företa. Konkurrenternas 

svagheter utgör ofta en bra utgångspunkt för egna offensiva 

marknadsföringsaktiviteter.  
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 Välja vilka konkurrenter som ska attackeras och vilka man bör undvika: 

Det är ofta svaga konkurrenter som är målet för denna typ av marknadsföring 

därför att det inte kräver så mycket resurser. Om man inriktar sig mot starka 

konkurrenter är risken att det är meningslöst eller riskabelt (man kan då förlora 

kunder till dem). Så det gäller det att fastställa vilka konkurrenter som är värda att 

inrikta sig mot och om det finns vinster att hämta genom detta. 

 

3.5.2  Förväntat resultat 

Efter konkurrensanalysen har genomförts förväntas det den ska kunna generera den 

informationen som företaget behöver för att kunna sätta upp en handlingsplan och utveckla 

konkurrensstrategier, som bäst positionerar företagets produkter gentemot konkurrenternas. 

Företag kan se hur väl förberedda dess konkurrenter är och göra en bedömning av 

konkurrentens framtida positionering, som hur kan konkurrenterna tänkas agera och om de 

utgör ett hot mot företagets tänkta och nuvarande position. 

 

3.5.3  Fördelar 
(Seb.dk, 2008) 

 Genom att aktivt hålla sina konkurrenter under uppsikt så kan det egna företaget få 

en bättre förståelse för vilka produkter som marknaden efterfrågar och hur 

konkurrenterna marknadsför sig samt hur det egna företaget bör positionera sig i 

förhållande till sina konkurrenter.  

 Genom en jämförelse med konkurrenter kan det egna företaget identifiera styrkor 

och svagheter inom den egna organisationen. Och därmed utveckla sina egna 

styrkor för att försvårar för konkurrenter att kopiera dessa, detta är ett sätt som 

utgör en långsiktig konkurrensfördel. 

 Man får reda på hur förberedda konkurrenterna och den egna organisationen är på 

förändringar som de ej själva kan styra över som t.ex. lagar. Denna typ av 

förändringar kan antingen utgöra ett hot eller en fördel för den egna organisationen. 

 

 

3.5.4  Nackdelar  
 
Det är allmänt känt att företagen använder sig av konkurrensanalys och att detta är en 

viktig del av långsiktiga affärsstrategier. Det finns en viss kritik från analytiker, observatör 

och experter mot konkurrensanalys som bör beaktas.(Answer, 2002) 

 Ofullständig konkurrensanalys eller konkurrensanalys som byggs på felaktiga 

uppgifter kan leda till att företag konstruera felaktiga affärsstrategier. 

 De företag som erbjuder mångsidiga produkter och tjänster så är det mer 

komplicerat och potentiell tidskrävande att göra en traditionell konkurrensanalys 

mot.    
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 Det kan leda till förtvining av originalitet om produktion och design nedprioriteras 

p.g.a. att företaget lägger allt för mycket tid och resurser på att hålla sig uppdaterad 

och att hålla jämna steg med konkurrenternas strategier, produkt och tjänster. 

 Processen kan uppehålla företagets lönsamhet och leda till en falsk känsla av 

säkerhet pga. företag tänker att de gör saker som bättre än konkurrenter så att de 

kan fortsätta med det utan göra några förbättringar. Konkurrenter kan dyka upp från 

olika hålls och om företaget inte har räknat med nya konkurrenter på marknaden 

med nya strategier är risken stor att man tappar marknaden för företagets produkter. 

Varje företag är unikt och lösningar från andra företag är inte alltid applicerbara i 

det egna företaget.  

 Konkurrensanalys gör ofta att företag inte spenderar lika mycket tid att se framåt. 

Hårda krav från marknaden gör att företag kan inte bara kan tillverka efterliknande 

produkter av konkurrenterna. Nya kunder vill ofta ha en unik produkt och inte bara 

ett hopkok från konkurrenterna, man måste kunna skilja sig från konkurrenterna 

och förmedla en känsla av kärnvärden för det egna varumärket/produkten.  

 Det krävs mycket efterarbete för att få ut ett applicerbart resultat. 

 

 

 

3.6 Kano Modellen 

Man använder sig utav Kano modellen för att kunna knyta kunderna närmare till sig. För 

att kunna göra detta krävs det att man bättre än andra förstår, förutser, identifierar och 

prioriterar kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klefsjö, 2001). För att 

identifiera och prioritera kundernas samtliga behov (Brassard, Finn, Ginn och Ritter 

1994,2002)  

 

3.6.1  Tre grupper av kundbehov 
Det finns tre grupper av kundbehov som vi kan tala om: 

 Basbehov. Om inte dessa behov tillfredställs blir kunden missnöjd. Däremot kan 

man inte åstadkomma nöjda kunder genom att enbart uppfylla dessa behov. 

Basbehov är så självklara för kunden att man inte kan få reda på dem genom att 

fråga. 

 Uttalande behov. Dessa står för vad kunderna upplevs som viktigt och vad de 

förväntar sig att få. Det gäller att vara mycket duktigare än konkurrenterna i dessa 

dimensioner för att vinna kunder. Det är dessa behov man tänker på när man 

diskuterar kundbehov. 

 Omedvetna behov. Som kunder vet vi inte alltid vad vi har som omedvetna behov 

och vad vi kan få uppfyllt. Dessa kan vi därför inte ange vid förfrågan. Genom att 

identifiera sådana behov och sedan tillfredställa dem får produkten och 

organisationen ett attraktivt värde. Genom att finna sig sådana dimensioner kan ett 

företag skaffa sig stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter och 

samtidigt vinna lojala kunder.(Bergman & Klefsjö, 2001) 
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Enligt (Bergman & Klefsjö, 2001) genom att tillfredställa basbehov skapar vi nödvändig 

kvalitet, med uppfyllda uttalade behov åstadkommer vi förväntat kvalitet, och genom att 

tillfredställa omedvetna behov åstadkommer vi något som kallas attraktivt kvalitet som i 

sin tur leder till trogna kunder. 

Ibland används begreppet uttalade och outtalade kundbehov. Med outtalade behov menar 

vi behov som är så självklara att kunden inte ens nämner dem vid förfrågning eller behov 

som kunden inte ens är medveten om. Enligt Kanomodellens teori kan dessa behov vara 

både omedvetna behov eller basbehov. Vi måste känna våra kunder väl för att kunna 

uppfylla dessa behov, förstå dem och försöka att inte göra de besvikna genom att inte 

uppfylla basbehov. För att kunna uppfylla dessa basbehov måste man ha ingående 

kännedom om sina kunder. De uttalade behoven är möjliga att få fram genom olika 

kundundersökningar. 

Exempel på basbehov kan vara om vi skulle beställa ett hotell rum, att sängen är bäddad. 

Bland uttalade behov finns kanske tv, skrivbord, fåtölj och till omedvetna behov kan 

räknas möjlighet till internet uppkoppling, en fruktskål, badrock. 

 

Det är viktigt att tänka också på att kundernas behov och förväntningar ändras hela tiden 

om man vill behålla lojala kunder. 

 

3.6.2  Hur man går till väga? 
 

1. Ställ samman de sorterade kundbehoven från släktskapsdiagrammet över kunddata. 

2. Granska de tema som finns i släktskapsdiagrammet och sortera in de i tre kategorier 

i Kanomodellen. 

3. Om det finns mycket få behov under någon av kategorier, eller om det saknas 

behov överhuvudtaget, så behöver man samla in mer kundinformation. 

4. När du skaffat dig mer data ska du återvända till Kanomodellens kategorier och 

färdigställa insorteringen av kundbehoven. 

5. Prioritera de kundbehov som länkar samman kundbehov och som gör det möjligt 

för teamet att översätta allmänna data till detaljerat data. 

(Brassard, Finn, Ginn & Ritter, 2002) 

 

3.6.3  Förväntat resultat 
 

 Lojala och trogna kunder. 

 Stora konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. 

 Nödvändig kvalitet. 

 Förväntad kvalitet 

 Attraktiv kvalitet.( Ibid.) 
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3.6.4  Fördelar 
 

 Hjälper till att beskriva de kundbehov som kan relateras till missnöje, till 

förtjusning eller till ingetdera. 

 Identifierar ’måste behov’ som är sådana som en kund helt enkelt förväntar sig vara 

uppfylld. Om de inte uppfylls blir kunden missnöjd, och detta i sin tur leder inte till 

kundtillfredsställelse. Ett exempel på ett ”måste” behov är säkerheten hos 

flygbolag. 

 Identifiera behoven ’ mer är bättre’ den har stor tillfredsställelse hos kunden ju mer 

dessa behov uppfylls. Ex på dessa behov är Billigare flygbiljetter. 

 Identifiera ”överträffar” egenskaper som är sådan som inte förorsakar 

kundmissnöje när de inte finns. Ett exempel är att flygbolag bjuder på delikata 

chokladkakor under flygningen. 

 Ger ledning vid prioriteringen bland behoven att ”måste” behoven uppfylls är till 

exempel självklart för en kund. Dessa måste beaktas först. (Ibid.) 

 

 

 

Figur 1. Kanomodell för kundtillfredsställelse s 311 

 
 
3.6.5  Nackdelar 
 
Att inte fokusera på att kundernas behov och förväntningar eftersom dem förändras hela 

tiden. En illustration på detta kan vara självstarten i en bil, det kanske var ett omedvetet 

behov på 1920- talet, kanske ett uttalat behov på 1940- talet men idag är det en självklar 

nödvändighet.(Ibid.). 
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3.6.6  Kostnader 
 

De fysiska kostnader som används i att göra en Kano Modellen är tid, kostnad, personal 

och lokal. Baseras kostnader utifrån tiden så i detta fall kan det ta längre tid för att få lojala 

kunder. Allt beror på vad det är det sysslas som utförs för att tillfredställa kunden. Det 

behövs en till tre personer för att uppfylla alla behov om alla ska hålla sig till sina 

uppgifter, och de kostnaderna uppstår är personalkostnader. Lokaler behövs för att gå 

genom vad det är som ska göra för att utföra tillfredställelse hos kunden. Kanske ett kontor 

eller arbetsplats.  

 

3.7  Kaizen 

3.7.1  Beskrivning av Kaizen 
 
Kaizen är en företagsfilosofi som grundats av Masaaki Imai, VD för företaget KAIZEN 

Institute Inc. Kaizen-rörelsen etablerades i japan efter att andra världskriget. Kaizen 

innebär förbättringar i allt, både privat och i arbetslivet. Kaizen ser både till helheten och 

detaljerna. Man börjar i det lilla och åstadkommer det stora. 

Begreppet Kaizen kan betraktas som ett koncept eller tankesätt, inget sofistikerat eller 

komplicerat, med mycket enkla och grundläggande tankegångar. Kaizen är öppen för 

förändringsförslag inom många områden. I Japan används ordet Kaizen i andra 

sammanhang än i samband med företagsverksamhet. Ordet betyder ungefär: ”Förändra till 

det bättre” Kaizen handlar om ett förhållningssätt och ett arbetssätt för att åstadkomma 

ständiga förbättringar både ur lednings och medarbetar perspektivet. ( Schalin 1999) 

 

3.7.2  Hur arbetar man med Kaizen? 
 
Kaizen bygger på det goda exemplet. Att driva ett förbättringsarbete innebär att sätta sig i 

systemet. 

Vi ser ofta så många hinder i vägen och är fenomenala att hitta på undanflykter eller 

orsaker till varför vi inte ska behöva förändra eller förbättra.(Schalin 1999) 

 Inte just nu, vi har så mycket att göra. 

 Inte här, det fungerar inte här. 

 Inte nu igen. 

 Så här har vi alltid gjort. 

 Det finns inte i budget. 

 Det går inte. 
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Det gäller att få bort så många ”intet” så möjligt, utan föreslå att tänk så här istället, låt oss 

försöka. Hindren, alla ’det går inte’ beror ofta på något vi tror att vi inte kan påverka. Ex 

det går inte för det står så i instruktionen. Om vi istället säger låt oss ändra på det – och se 

om det går bättre. 

Kaizen bygger på att synliggöra det goda exemplet. Vi utnyttjar det egna organisationens 

olika arbetsplatser och gruppens resultat som uppvisnings objekt. På så sätt kan vi göra 

jämförelser med andra grupper och lättare överföra idéerna till andra delar av 

verksamheten. Att gå till gemba översätts med arbetsplatsen. Att gå till gembla betyder att 

ledare och stödfunktioner ska gå ut i verkligheten och se hur arbetet fungerar där, på plats. 

När problemet uppstår ska man ta tag i det och åtgärda det vid källan. För att hitta den 

verkliga orsaken till problemet använder vi inte i första hand något verktyg. Istället frågar 

vi oss ”varför” fem gånger. (Schalin 1999) 

 

3.7.3  Målsättning med Kaizen 
 
Specifik 

Använd aktiva ord som innehåller en riktning: öka, minska, förbättra, utveckla. 

Undvik ord som värna om, ta tillvara, tillgodose – de anger ingen riktning. 

 Mätbar 
’Det som inte går att mäta blir inte gjort’ brukar man säga. Mål ska ha relevanta mått, som 

enheter, pengar eller tid. 

Accepterat 

Mål bör vara satta av dem som ska uppfylla dem om de ska bli accepterade. 

Realistiskt 

Det måste finnas realistiska och tillräckliga förutsättningar för att nå målen. Det går även 

att lägga ribban olika högt. Ibland talar man om trygghetsmål, realistiska mål och 

barriärbrytande mål.  

Tidsatt 

Det är lätt att hugga till med en tidpunkt när något ska vara klart. Men här gäller det att 

tidpunkten bestäms av dem som är involverade. Då blir det mer realistiskt.  

När det finns potential att göra många förändringar till det bättre måste det först bestämma 

vilka mål det finns och sedan hur det nås dit. 

Målområde att diskutera kan exempelvis vara: 

 Ledtider som ska förkortas 

 Kvalitet som ska förbättras 

 Kassation som ska minskas 

 Kostnader som ska reduceras 
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Nästa steg blir att kartlägga hur processerna ser ut idag, ex genom att mäta hur många och 

vilka fel som görs i nuläget. Då har vi ett utgångsläge. Nu vet vi på vilken nivån ribban 

ligger och hur mycket vi realistiskt sett kan höja den, Dessa diskussioner mellan ledare och 

medarbetare ska få ta den tid som krävs för att nå samförstånd om målsättningen. Här 

måste även någon form av prioritering göras. Vilket är viktigast för oss nu? Var kan vi 

åstadkomma synbar och mätbar förändring? Detta arbete görs inom gruppen.(Schalin 

1999) 

 

När varje medarbetare söker efter vägar för förbättringar kan man förvänta sig resultat som 

 Kaizen reducerar slöseri i områden som inventarium, väntade tider, transport, 

arbetarnas rörelse, anställdas expertis, över produktion, kvalitet överskott i 

bearbetningen. 

 Kaizen förbättrar utrymme utnyttjande, produkt kvalitet, användning av kapital, 

kommunikationer, produktionskapacitet och anställdas kvarhållande. 

 Kaizen står för omedelbart resultat. Istället för att fokusera på stor kapital intensiv 

förbättring, Kaizen fokusera på kreativa investeringar som kontinuerligt löser stort antal 

av små problem. Stor huvud projekt och större förnedringar kommer fortfarande att 

behövas, och Kaizen kommer att förbättra huvud projekt process, men Kaizen ’s riktiga 

kraft är pågående bearbetning genom att göra små förbättringar som förbättrar 

processen och reducerar slöseri. (www.graphicproducts.com) 

 

 

3.7.4  Förbättringsområdets metoder och verktyg 
 
Det finns tre angreppssätt eller aktiviteter som är bra att använda. Alla tre sätten går i 

varandra, vilket visar att de hänger ihop. De tre aktiviteterna är: 

 5 S  

 Muda 

 Kund-/leverantörsförhållanden (Schalin 1999) 

 

5S är ett angreppssätt som går ut på att sortera, grovsortera urskilja det som inte behövs i 

ett arbete. Ex defekta produkter, gamla pärmar. 

Muda är alla arbetsmoment som kunden inte vill betala för med andra ord icke 

värdeförädlande aktiviteter som spill, resursslöseri. 

Kund och leverantörsförhållande är metoden att utvärdera kund och 

leverantörsförhållandet. Metoden innebär att representanterna från olika enheter i företaget 

träffar varandra som internleverantörer och internkunder i tvärfunktionella grupper. Man 

använder sig utav ett frågesätt system där leverantörer får reda på om kunden är nöjd? Om 

leveransen kom i tid? Om det var rätt leverans? Vad skulle kunna göras bättre. (Ibid.) 

 

 

http://www.graphicproducts.com/
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3.7.5  Fördelar med Kaizen 
 

 Förbättrad produktivitet 

 Förbättrad kvalitet 

 Bättre säkerhet 

 Snabbare leveranser 

 Längre kostnader 

 Större kunds tillfredställelse(www.graphicproducts.com) 

 

 

3.7.6  Nackdelar 
 

 Ledningen tappar intresse, arbetet förlorar sin rörelseenergi. 

 Arbetsgrupperna inte träffas 

 Resultatet inte anslås 

 Ingen årlig konferens 

 Inget besök av kunder 

 Ingen bedrift av Benchmarking 

 Ledare och samordnare inte pådrivare 

 Att inte nå vägen till det bättre vad det gäller förnedringar 

 Inte förbättra det befintliga i första hand 

 Lämna ifrån sig problem 

 Inte fundera vem som äger problemet (Schalin 1999) 

 

 

3.7.7  Kostnader 
 
Många tror att införande av Kaizen i företaget medför extra arbete som medarbetarna ska 

ha extra betalt för. Men ständiga förbättringar innebär inte mera arbete utan ett smartare 

sätt att göra jobbet på. (Schalin 1999). Kaizen handlar om ett förhållningssätt och ett 

arbetssätt för att åstadkomma ständiga förbättringar både ur lednings och medarbetar 

perspektivet. Utbildning av personal samt en förbättring av arbetsplatsen kan vara en 

kostnad, men samtidigt utifrån förbättrat produkt får man förbättrat kvalitet. Eftersom det 

handlar om stora investeringar för förbättrat kvalitet använder man sig av mängder av 

inköpt material som medför små förbättringar, det tar inte så långt tid att utföra 

förbättringar eftersom Kaizen fokuserar på små detaljer istället för helheten. Allt från en 

vecka upp till en månad beroende på storleken av förbättrings område. Vid förbättringen av 

någonting som är medel stort behövs det tre till fem personer i ett möteslokal med it 

verktyg och jämförelsematerial. 

 

 

http://www.graphicproducts.com/
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3.8 Kaizen costing 

Kaizenkalkylering som är en översättning av Kaizen Costing (KC) är i likhet med 

målkostnadskalkylering en process, varför det inte finns ett sätt att arbeta genom den. 

Modellen är väl utbredd i Japan. (Ax & Ask, 1995) 

 

3.8.1  Förklaring av modellen Kaizen Costing 
 
Sökande efter och genomförande av små förbättringar, så kallade vardagsrationaliseringar. 

Modellen vanligen kombineras med TC. Målkostnadskalkylering Modellen bygger på 

princip om ständig förbättring, vilket innebär att kontinuerligt handlar om reducering av 

kostnader när produkten ännu befinner sig under utveckling medan i kaizenkalkylering 

handlar det om att arbetet med kostnadsreducerande aktiviteter påbörjas snart efter att 

tillverkningen av nya produkter inletts och fortsätter under tillverkningsprocessen. (Ibid.) 

 

3.8.2  Hur man går till väga  
 
Arbetet med kaizenkalkylering innebär i praktiken, att vid ingången av en viss period sätts 

ett eller flera kostnadsmål, som vid periodens slut skall uppnås. Föregående periods 

kostnadsmål utgör utgångspunkt vid bestämningen av kostnadsmålet. I nästa steg ställs 

krav på kostnadsförbättring. Skillnader mellan dessa poster utgör Kaizenkostnaden. 

Processen kan illustreras på följande sätt: (Ibid.) 

Nuvarande kostnad – Kostnadsförbättring = Kaizenkostnad 

De kostnadsmål som används i Kaizenkalkylering är att det i den senare processen 

handlar om reduceringen av kostnader medan tillverkningen pågår. 

Aktiviteter som utförs inom KC ramen kan delas upp i två olika slag(Ibid.): 

1. Det första innebär att kostnadsreducering påbörjas relativt snart efter det att 

tillverkningen av nya produkter inletts. De utförs då det finns en skillnad 

mellan den kostnad till vilken produkt för närvarande kan tillverkas. Det 

moment som genomförs i arbetet med att nå målkostnaden upprepas. 

 

2. Rent praktiskt innebär det att företagsledningen vid ingången av en viss 

period sätter ett kostnadsmål, som vid periodens utgång skall ha uppnåtts.  

 

 

3.8.3  Förväntat resultat 
 
Denna analys genomförs vid varje periods början och innebär kontinuerligt reducering av 

kostnader. Detta försöker man uppnå genom att ställa formella krav på kostnads-

reducerande åtgärder 
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KC inte varit omdiskuterad i relevanta media och tidskrifter i samma omfattning som andra 

modeller av typen ABC eller BSC.  (Ax & Ask, 1995) 

 

3.8.4  Fördelar 
 

 Skapar en dialog och respekt för dessa vems uppgift är att reducera kostnader som 

uppfattas som icke värde tillfogande. 

 Långsiktig kompetens utveckling, som riktas in mot händelser som uppstår tidigt i 

processen. 

 Resultat frambringar kapacitet att överleva i korta drag 

 Investeringsbedömningen besluts i förskott för att få det enkelt att skriva relevanta 

värden, vilka görs av det implementerade gruppen 

 Belöning av gruppen som jobbar med kostnadsrationalisering   

 Med KC varje aktivitet får stöd av arbetar teamet som delar på resultat. 

(www.ifsworld.com) 

 

 

3.8.5  Kostnader 
 
Här behövs från 3 till 5 personer för att sammanställa analysen med nuvarande kostnad 

minus kostnadsförbättring för att kunna få KC, en möteslokal behövs, it verktyg samt 

anteckningsmaterial. Det kan ta upp till en vecka för att få en fin bild av resultatet. 

 

3.9 Lean Thinking ” Lean Tänkandet” 

Lean tänkandet är grundläggande affärs logik, den är svår att göra men affärsvinsterna är 

stora. (Jones, 2001) 

Lean tänkande är också Lean, därför att det hittar vägar att göra mer och mer, med mindre 

och mindre. Mindre mänsklig prestation, mindre utrustning, mindre tid och mindre 

utrymme, för att förse kunderna med exakt vad de önskar.(Womack & Jones, 1996) 

Lean tänkandet hittar väga för att skapa nya jobb hellre än förstöra enkla jobb med olika 

effektiviseringar.(Ibid.) 

I Lean konceptet strävar man efter verksamhetssystem som har behovsstyrda processer, 

dvs. utför och hanterar ärande och tjänster och levererar efter faktisk efterfrågan i processer 

nedströms. Lean brukar sammanfattas med orden Kundvärde, värdeflöde, flöde, pull ”dra” 

och perfektion. (Öjmertz & Blucher, 1996,2005) 

 

3.9.1  Hur går tillväga med Lean 
 

 Du måste förstå principen 

http://www.ifsworld.com)/
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 Du behöver se det någon annanstans för att se möjligheter 

 Du behöver hitta kunskap och nätverk 

 Bestämma värdeflödes chef 

 Du måste börja lära dig genom att göra saker 

 Lyfta medvetenhet genom att använda sig utav det visuella hjälpmedel språket som 

alla använder för att se värdeflödet 

 Bygga en bild av idealet för att fungera in mot. (Jones, 2001) 

 

Målet är att bli snabbare, billigare och bättre än sina konkurrenter och vägen dit är: 

 

3.9.2  Behovsstyrda processer 
 
1. Definiera kundvärde 

 

Specificera värde utifrån kundens ståndpunkt (Jones, 2001) 

Här är det viktigt att förstå hur kundens verksamhet fungerar för att kunna bidra till att 

förbättra sin konkurrensförmåga och lönsamhet. Det man ska titta på är frågor om hur 

kunderna vill att utförda arbete ska aviseras, hur tjänsten ska genomföras, hur det fungerar 

vid beställning och fakturering. (Öjmertz & Blucher, 1996,2005) 

 Specificera värde från slutkundens ståndpunkt 

 Fråga hur din aktuella produkt/process sviker dina kunders värderings förväntan 

- Pris, kvalitet, pålitlig leverans 

- Kapacitet att reagera till ändrade behov 

 Fråga vad användarna verkligen vill? 

- Produkt, service, ägande, användning eller rådgivning (Jones, 2001) 

 

 

2. Skapande av värdeflöde (Value Stream) 

 

Identifiera värdeflöde för varje produkt familj. (Jones, 2001) 

 

Här gäller det att skapa ett värdeflöde där man producerar med så korta genomloppstider 

som möjligt. Målet är att värde skapas kontinuerligt i den service eller tjänst som utförs 

genom att bl.a. flytta människor närmare varandra. Där det är inte möjligt att få ett 

kontinuerligt flöde används dragande system med mellan stationer ex kanban. (Öjmertz & 

Blucher, 1996,2005) 

 Identifiera alla steg som för närvarande krävs 

- Från begrepp till bärkasse - designflöde  

- Från beställning till leverans – byggflöde 

- Från köp till återvinning – ihållande flöde 
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 Utmana alla steg. Är det här steg verkligen nödvändig? Skulle kunden tycka att 

denna produkt är värd mindre om man uteslutande detta steg? 

 

 Många steg är bara nödvändiga för att firmor är organiserade på detta vis och på 

grund av tidigare beslut om teknologier och tillgångar. (Jones, 2001) 

 

 

3. Flöde 

 

Gör produktflöde. (Jones, 2001) 

 Rada upp alla steg som verkligen skapar värde så att de uppstår sporadiska 

sekvenser. 

 Arbeta så att varje steg är: 

- Kapabelt – rätt varje gång 

- Tillgänglig – alttid möjlig att köra 

- Adekvat – rätt storlek på verktygen.  (Jones, 2001) 

 

 

4. Efterfrågestyrning (PULL) (Jones, 2001) 

 

Genom led tidens kompression och korrekt värde specifikation låt kunder ge exakt vad de 

förväntas och exakt när det förväntas genomföras. 

- Kort term – släta handtag för at förminska inventarier 

- Medium term – Beställ med snabb respons genom att använda webben 

- Längre term – rätt storlek på verktygen och co-läget (Ibid.) 

 

 

5. Perfektion (Jones, 2001) 

Det viktigaste eftertanke till perfektion är genomsynlighet. Faktum är att i Lean systemet 

alla underleverantörer, distributörer, kunder, anställda kan se allt och på så sätt är det 

lättare att upptäcka bättre vägar för att skapa värde. (Womack & Jones, 1996) 

 

3.9.3  Fördelar 
 

 Resurssnål tillverkning 

 Tid att marknadsföra halveras 

 Arbetsproduktivitet fördubblas 

 Ledtid minskas med 90 % 

 Inventering minskas med 90 % 

 Brett utbud till låga kostnader (Leanaust, 2008)  

 

 

http://www.leanaust.com/
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3.9.4  Nackdelar 
 

 Tar lång tid, då det är en mental mognadsprocess hos alla medarbetare. 

 Att inte sätta tydliga och mätbara mål som kan förstås av alla. 

 Att inte säkra upp resurser innan start. 

 Att göra allt på en gång. 

 Att inte välja området som är viktigast att fokusera på just nu. 

 Att inte dokumentera implementationsplan. 

 Att ledningen inte stöttar arbetet. 

 Att det inte finns ett arbetssätt som hela tiden gör uppföljningar.(Leanforum, 2008)  

 

3.9.5  Kostnader 
 
Det tar lång tid för att få alla medarbetare att mogna. Här talas det om allt från en dag till 

ett år, personalutbildning kostar pengar, för att utbilda behövs lokaler, här minimeras på 

resurser för att göra en resurssnål tillverkning, Alla är inblandade i företaget när det 

används utav Lean Thinking. 

 

 

3.10  Lean production (”Lean produktion”) 

Lean produktion är ett aggregat-line tillverknings metod som utvecklats ursprungligen för 

Toyota och tillverkning av bilar. Målet med Lean produktion beskrivs som ’ för att få rätt 

saker till rätt plats vid rätt tidpunkt, första gången, samtidigt minimera avfall och att 

öppnas för förändring. Genom att minimera avfall, leder det till förbättrat materialflöde och 

bättre kvalitet enligt ingenjören Ohno T. (Searchcio.tachtarget ) 

Alla aktiviteter som genomförs i en verksamhet kategoriseras utifrån om de är värde-

adderande eller inte. Alltså om de ökar värdet på produkten eller inte. De aktiviteter som 

inte skapar värde för produkten är slöseri dessa ska systematiskt elimineras. (Wikipedia, 

2008) 

3.10.1  Regler för Lean produktion 
 

1. Eliminera avfall 

2. Minimera inventering 

3. Maximera flödet 

4. Pull ”dra” produktion från kundernas efterfrågan 

5. Kundernas krav 

6. Anser det rätt första gången 

7. Bemyndiga arbetstagare 

8. Design för snabb övergång 

9. Partner med leverantörer 

10. Skapa en kultur med ständiga förbättringar. (Searchcio.tachtarget, 2008) 

 

http://www.leanforum.se/
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3.10.2  Sju olika typer av slöseri 
 

 Transport 

För att kunder inte betalar för flytt av produkten om det inte är flyttfirman. Detta 

innebär att transporter är ett slöseri. För att höja kvalitet måste människor i 

samarbetande grupper placeras närmare varandra. Först när medvetenheten om 

detta ökar kan slöseriet minskas. 

 

 Lager 

Enligt Taiichi Ohno har lager en tendens att öka ledtider och förhindra upptäckten 

av problem. Minskar man eller tar bort lagret helt och det blir produktionsstopp ger 

det ett tillfälle att lösa problemet från grunden. 

 Onödiga rörelser 

Taiichi Ohno menar att med Onödiga rörelser gäller både människor och maskiner. 

För människor handlar det om mängden tid som slösas bort vid varje arbetsstation 

som inte är optimalt utformad. Om man måste sträcka på sig, böja sig, flytta på sig 

för att se bättre har effekt både på operatören självt men även kvaliteten och också 

produktiviteten.  

 

 Väntan 

Slöseri med väntan är en av de värsta slöserierna då det är direkt relaterat till flöde. 

När material eller komponenter i en fabrik inte tillförs värde är det ett tecken på 

slöseri. Att låta någon vänta på nya arbetsuppgifter är slöseri med tid även om 

denne inte är begränsningen i systemet. Den tiden skulle kunna användas till mer 

konstruktiva uppgifter som t.ex. städning, utbildning, underhåll eller för den delen 

aktiv vila. 

 

 Överproduktion 

Är det största slöseri inom industri. Överproduktion är att tillverka för mycket, för 

tidigt eller för säkerhets skull. Det kan också vara att använda en flaskhalsresurs till 

att tillverka fel produkt. 

 

 Felaktig process 

Att utgå ifrån att använda en enda stor maskin istället för flera små, motverkar 

operatörens ägandeskap. Det uppmuntrar till att köra maskinen hela tiden istället 

efter behov. Det medför att rutiner och partistorlekar ändras vilket ger följdeffekten 

att flödena blir mer komplexa och ett avancerat planeringsverktyg måste införas för 

att säkerställa maskinen inte står stilla. 

 

 Defekter 

Det finns dels interna kvalitetskostnader så som skrotning, omarbetning och 

förseningar och externa fel som garanti, reparationer samt förlorade kunder. Man 

vet att fel medför kostnader både kort och långsiktigt. (www.lio.se ) 

 

http://www.lio.se/
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3.10.3  Principer, metoder och verktyg  
 
Ett tempel används ofta för att visa hur de principer, metoder och verktyg som ingår inom 

Lean tanke och arbetssätt samverkar i en helhet. Helt klart är syfte att eliminera slöseri och 

skapa värde med kundfokus som mål. I det ingår det att leverera den efterfrågade 

kvaliteten till lägsta möjliga kostnad vid efterfrågade tidpunkten. Stabilitet och 

standardisering är grunden i Lean templet och är ett måste för att bedriva ett effektivt 

förbättringsarbete. Pelarna är Behovsstyrda processer och Kvalitet i varje led. I centrum av 

Lean templet står Engagemang och Lagarbete, med flexibla lagmedlemmar som ständigt 

söker efter bättre väg till bättre arbetssätt. Kraften i Lean templet ligger i bärande 

konceptet genom Kontinuerliga förbättringar. (Öjmertz & Blucher, 1996,2005) 

 

 
 

Figur 2. Lean-templet. De viktigaste områdena inom Lean production 

 

3.10.4  Engagemang och lagarbete 
 
Ibland sägs det att lagarbete är på väg att försvinna, i Lean konceptet är inte så fallet, här är 

lag mycket viktigt för utveckling av arbete och kompetensen. Det grundläggande 

tankesättet i kontinuerliga förbättringar är vikten av lagarbete. Genom lagarbete skapas 

engagemang genom att det finns förståelse för förändring samt medvetande och motivation 

vid genomförandet. 

Kraften i kontinuerliga förbättringar är att alla är delaktiga. Det görs på detta sätt att ledare 

måste utbilda, träna och stödja sin personal aktivt. För att ge det stödjande en riktig chans 

bör inte ett lag bestå av för många personer. (Öjmertz & Blucher, 1996,2005) 
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3.10.5  Arbetssätt och stabilitet 
 
1. Standardiserad arbetssätt 

 

För att kunna förbättra sig måste man veta utgångsläge, så att alla strävar åt samma håll 

och inte att alla har olika utgångsläge. Det första steget är att skapa ett enhetligt sätt för att 

arbetsutförande. Utifrån detta skapas förutsättningar för att de förbättringar som görs får 

genomslag. I Lean tanke och arbetssätt är standarden kopplad till handling, med andra ord 

en tydlig bild visar hur arbetet ska utföras effektivare än när det står uppskrivet i en pärm 

hur man ska göra. Förutsättning för genomslag är att arbetslagen själv med stöd av ledare 

utformar arbete. Medarbetare ska besitta kunskapen om hur arbetet ska utföras, och har de 

olika åsikter ska en mätning tillämpas. Det tar tid för medarbetare att anta denna nya roll 

och att få experterna att släppa lite av sin. (Öjmertz & Blucher, 1996,2005) 

 

2. Stabilitet 

 

För att skapa stabilitet krävs ett systematiskt sätt att skapa störningsfria processer, en 

metod är (Total Productive Maintenance) där alla i verksamheten engageras att eliminera 

olika typer av störningar. Detta bygger på tre grundläggande byggstenar: 

 Uppföljning av störningar 

 Eget underhåll 

 Förbättringsgrupper 

Det grundläggande verktyg för att skapa standard är 5S som står för Sortera, Strukturera, 

Städa, Standardisera och Skapa vana. (Öjmertz & Blucher, 1996,2005) 

 

3.10.6  Kvalitet i varje led 
 
Förutom att kvalitetsproblem leder till ett missförtroende hos både externa och interna 

kunder, leder det till stop i arbetet. Inte ta emot fel, inte producera fel, inte lämna ifrån sig 

fel. Jidoka är en metod för att upptäcka fel i systemet och utrusningar, omedelbart stoppa 

arbetet och signalera till berörda att åtgärder behövs. 

Jidoka innebär att i processen bygga in system som upprätthåller felfria processer genom: 

 Att se över att processer håller sig inom givna ramar. 

 Inneslutande. Fel upptäcks snabbt och korrigeras vid källan. 

Feedback. Snabb återkoppling så att åtgärder snabbt kan vidtas. (Ibid.) 

 

3.10.7  Centrala begrepp i strävan att skapa behovsstyrda process är: 
 

 Taktid. Kundens beställningstakt. 

 Dragande system (Pull) Det innebär att man producerar bara när det finns ett behov 

eller en kundorder 
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 Utjämnat flöde. Jämna ut produktion för att undvika svängningar från dag till dag. 

Detta genomförs genom att jämna ut volymen av ärandet och tjänster som ska 

bearbetas. 

 Enstycksflöde. Ärandet förflyttas en efter en genom processens olika steg, så 

minskas antal pågående ärande gemfört med utförande i satser. 

 Kanban. Ett visuellt verktyg för styrning av arbetet, innehåller instruktioner om vad 

som ska genomföras. (Ibid.) 

 

 

3.10.8  För att få behovsstyrda processer krävs ett antal förutsättningar: 
 

 Korta ställ tider, mellan uppdrag, projekt eller ärandet. Små satsstorlekar kräver 

korta omställningstider. 

 Visuell arbetsmiljö, gör ärande hantering tydlig för medarbetarna. 

 Stabila processer, inkluderar 

- Standardiserat arbete 

- Kompetenta medarbetare 

- Teknik och utrusning som fungerar. (Ibid.) 

 

3.10.9  Fördelar 
 

 Förminskat inventarium 

 Förbättrad kvalitet 

 Lägre kostnader 

 Förminskade utrymme krav 

 Kortare ledtider 

 Ökad produktivitet och kapacitet 

 Bättre flexibilitet 

 Bättre relationer med leverantörer 

 Förenklat schema och kontroll på aktiviteter 

 Bättre användning av mänskliga resurser 

 Mer variation av produkten (www.is.ba.ttu.edu ) 

 

 

3.10.10  Nackdelar 
 

 Svårt att jobba med människor och att få en hel grupp med sig 

 Det kräver mycket tid. 

 Slack i organisation ska elimineras vilket missgynnar innovationsklimatet och kan 

påverka företags överlevnad på lång sikt. 

 Försämrad kvalitet p.g.a. att folk blir utbrända vilket kan leda till ökad 

personalomsättning. 

 Ökad personalomsättning ger ökade kostnader för utbildning av personal. 

http://www.is.ba.ttu.edu/
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 Problem med facket kan uppstå. (www.studentsummary.com ) 

 

 

3.10.11  Kostnader 
 
Här talas det om lång tid vid genomförandet, allt från två veckor till flera år. All personal i 

företaget är inblandad för att gå genom de regler som finns för Lean Produktion. Det tar 

lång tid att utföra alla förbättringar så som att eliminera avfall, Minimera inventering, 

maximera flödet, skapa en kultur med ständiga förbättringar. Det kan ta allt från två veckor 

till flera år allt beroende på hur stort område som ska förbättras. Det används olika verktyg 

vid införandet i fabriken. Att det kan ta upp till flera år beror på hur stort område som ska 

förbättras. Det behövs användning utav olika verktyg så som it verktyg, 

anteckningsmaterial vid införandet. 

 

3.11  Orsak – Verkan - Diagram 

Diagrammet kalls också för fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram efter mannen som 

introducerat det. Kaoru Ishikawa presenterade sitt diagram 1943 i samband med ett 

program om kvalité i Japan. Med fiskbensdiagram kan orsaker till ett problem spåras ut 

och det är ett strukturerat arbetssätt som kan hjälpa till då man försöker att finna alla 

möjliga orsaker till ett problem som t.ex. kvalitetsproblem.  

Fiskbensdiagrammet består av en "ryggrad" som i ena änden har ett "huvud" där problemet 

skrivs in av "ben" som utgår från "ryggraden" och slutar i (tänkbara) huvudorsaker till 

problemet, mellan linjen från (tänkbara) huvudorsaker och ryggraden fins mindre grenar på 

benen där allt mer detaljerade orsaker kan skrivas in.” (Wikipedia, 2008)” 

 

För att underlätta användandet av Fiskbendiagram så kan man utgå ifrån huvudorsakerna 

av sju stycken M som brukar kallas för 7M-diagram och dessa är Management, Människa, 

Metod, Mätning, Maskin, Material och Miljö.  

 
 
3.11.1  Användandet av Orsak-verkan-diagram:   

Steg 1 Identifiera problemet:  
 

Skriv ner det problem som ska studeras i detalj. Identifiera de faktorer som är inblandade, 

vad problemet är, hur det upptäcktes och när och var det förekommer. Skriv problemet i en 

ruta på vänster sida av ett stort pappersark. Dra ett streck över papperet horisontellt från 

rutan. Detta arrangemang, ser ut som huvudet och ryggraden på en fisk och ger dig 

utrymme att fortsätta dokumentera orsakerna till problemet. 

 

http://www.studentsummary.com/
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Steg 2 Identifiera de viktigaste faktorerna som är inblandade:  
 

Identifiera de faktorer som kan bidra till problemet. Rita linjer utanför ryggraden för varje 

faktor och rita en ruta runt den, anslut sedan denna ruta till ryggraden med en linje. Till din 

hjälp att identifiera faktorerna, kan du samla personer som är engagerade i problemet, 

system, utrustning, material, externa krafter, etc. Försök att tillsammans få ut så många 

möjliga faktorer som möjligt. Om man är några stycken kan man använda sig av 

brainstorming metodiken. 

Steg 3 Identifiera möjliga orsaker:  
 

För var och en av de faktorer som identifierades i steg2, har en brainstorming kring möjliga 

orsaker till problemet som kan ha samband med denna faktor. Skriv ner dessa orsaker 

mellan orsaken och ryggraden och anslut dem till linjen här emellan. Om en orsak är stora 

eller komplex, då kan det vara bäst att bryta upp det i en undergrupp av orsaker. Visa dessa 

som linjer som ansluter till orsaken.  

Steg 4.  Analysera diagrammet:  
 

Vid detta skede bör du ha ett diagram som visar alla möjliga orsaker till ditt problem som 

du kan tänka på. Beroende på komplexiteten och svårigheten av problemet kan du nu 

undersöka de mest sannolika orsakerna ytterligare. Detta kan innebära korrigering, 

utredningar, genomföra undersökningar, etc. Dessa kommer att vara utformat för att testa 

om dina bedömningar är korrekta. (Mindtools, 2008) 

 

3.11.2  Fördelar  

 Får en grupp människor att rikta in sig på problemets innehåll.  

 Ge en överblick och strukturering av ett system eller ämnesområde genom den 

samlade kunskapen och samförståndet i gruppen, tillsamman skapas stöd för olika 

lösningar. 

 Koncentrerar på orsaker, inte på symtom. 

 Identifierar områden som man kan göra ytterliggare studier på där det finns brist på 

tillräcklig information. 

 Hjälper till att finna och överväga alla möjliga orsaker till problemet snarare än just 

de som är uppbenbara. (Minnes trimmaren 6 sigma) 

 

3.11.3  Nackdelar 

 Metoden har liten användbarhet för extremt komplexa problem, där många orsaker 

och många problem är besläktade med varandra. 

 Metoden är begränsad till deltagarnas kunskaper och erfarenheter. (!2manage, 

2008). 
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3.12  PDCA (” Planera Genomföra Utvärdera Förbättra”) 

PDCA-cykeln står för Planera – Genomföra – Utvärdera – Förbättra, det kallas även för 

Demings – cykeln eller den ständiga förbättringsspiralen. Grundtanken av ”Plan, Do and 

see” introducerade av en kände statistik experten Mr. Waller A Shewhart (1891-1967). 

Han var en person som betytt mycket för utvecklingen inom kvalitetstekniken. På grund av 

hans stora insatser inom kvalitetsutveckling kallas Shewhart för den moderna 

kvalitetsutvecklingens fader (Bergman & Kleftsjö, 2001). Den lärcykeln som Shewhart 

föreslog utvecklades senare till PDCA och varianten av denna(PDSA står för ”plan do 

study act”) cykeln av W. Edwards Deming (1900-1993). Han var en amerikansk statistiker 

som också hade stor inverkan inom området för kvalitetsutveckling. Han arbetade även en 

tid tillsammans med amerikanen JM. Juran, dessa herrar tillskrivs att de hade en viktig roll 

i Japanernas framgångar inom kvalitetsområdet. Då de höll föreläsningar i Europa och 

Japan efter kriget. Men det går inte att undgå att det är de Japanska företagsledarna som 

lyssnade på dem och införde deras teorier och riktlinjer, att det är dessa som gjort att 

japanerna har sådana framgångar inom kvalitetsområdet.(Ibid.,) 

 

3.12.1  Hur genomförs PDCA  
(wikipedia, 2008) 

Plan 

 Identifiera problemet.  

 Analysera problemet. 

 Föreslå en eller flera lösningar.  

Do   

 Genomför lösningen. 

Check 

 Samla in data.  

 Utvärdera data.  

 Om lösningen är bra vidare till Act annars åter till PLAN.  

Act 

 Implementera och standardisera lösningen.  

 Åter till PLAN för att ständigt förbättra processen 

 

3.12.2  Förväntat resultat 

Det beror på vilket ändamål man har då man måste variera den grundläggande PDCA-

modellen efter behovet. Syftet med modellen är att förbättra kvalitetsarbetet och därigenom 

bespara tid och onödiga kostnader som uppstår. 
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3.12.3  Fördelar 
 
Fördelar med att använda Demings – cykel finns inom följande områden:(12manage, 2008) 

 Utveckling av mänskliga resurser. 

 Process för problemlösning. 

 Projektledning. 

 Ständig utveckling. 

 Ny produktutveckling. 

 

3.12.4  Risker 
 

Saker att beakta vid användandet av PDCA-cykeln: Det finns några saker som man bör 

tänka på när man använder PDCA-cykeln.  När problem upptäcks då är det viktigt att man 

angriper problemen/et systematiskt och noggrant. Det brukar finna många problem och då 

gäller det att kunna urskilja och angripa det del problem som ger mest effekt. Problemet 

måste lösas innan man kan gå vidare till nästa steg. För att kunna identifiera huvudsaklig 

orsaker till problemet kan man använda olika verktyg som ex. de sju förbättringsverktygen 

(består av datainsamling, Paretodiagram, uppdelning, styrdiagram, histogram, 

Ishikawadiagram (fiskbensdiagram) och sambandsdiagram.) kallas även för de sju QC-

verktygen, orsak-verkan-diagram, brainstorming eller FMEA (Failure Mode and Effects 

Analysis). Därefter använder man den insamlade informationen genom att sammanställa 

datan för att upptäcker fel och variation. Det är också viktigt att de personer som inblanda i 

processen är kompetenta och förstår processen samt att de kan genomföra det som beslutas 

att bli åtgärder för problemet. (Bergman & Klefsjö, 2001)  

 
 
3.13  Product Costing  

Product Costing (PC) är processen att spåra och studera alla de olika kostnader som 

uppstått i produktionen och försäljningen av en produkt, från råmaterial inköp till 

omkostnader i samband med transport av färdiga produkter till detaljhandeln. 

De kostnader som har ett samband med industri är: 

Kostnader som är förknippade att sälja en produkt som kan vara direkt eller indirekt 

koppling till den faktiska produktionen. 

 Transport kostnader 

 Försäljnings och godstrafik 

 Kostnader för att ta emot, bearbeta eller göra färdigt 

 Logistiska kostnader 

 Produktionskostnaderna (själva tillverkningen av varor) 

 Kvalitets kostnader i samband med defekta produkter 
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 Omkostnader för leverantörer 

 Produkt förbättring eller ändring 

 Miljömässiga kostnader (www.answers.com ) 

 

Här är det faktiskt så att man använder sig utav PC genom att studera de olika kostnader 

som uppstått i produktionen och försäljningen av en produkt. Jag tycker inte att den här 

aktiviteten ska tas med i matrisen över de kostnadsreducerings produkter. 

Produkt Costing har utformats speciellt för att uppfylla behoven hos tillverkande företag. 

Det är en ny och innovativ produkt kostnads system som tar ett enkelt, helhetssyn på 

kostnadskontroll. Det ger dig möjlighet att kombinera vad som är bra med i Activity Based 

Costing med vad som är bra i traditionella kostnadsredovisningar. Och genom att göra 

detta exakt fastställs dina produkter och leverantörskedjan.(www.productcosting.com) 

Activity Based Costing är verktyg för att förbättra kostnadsberäkningar genom spårning av 

kostnader. T.ex. löner, inköp, hyra till verksamheter och spårade verksamheter till 

affärsprocesser, produkter, tjänster, kunder och distributionskanaler. 

ABC exempel om du arbetar inom industri och den offentliga sektorn och är intresserad av 

verksamhetsbaserad kostnadsberäkning, ex so hjälper dig att förstå hur detta kan hjälpa din 

organisation.(www.valuecreditiongroup.com) 

 

3.13.1  Tillvägagångssätt 
 

 Verksamhetsbaserade process modell 

Product Costing kombinerar Activity Based Costing begreppet en räkning av 

aktiviteter med de operativa koncepten ‘sändning’. Räkningar av material ”och” 

recept i den verksamhets baserade process. Modell som ger dig möjlighet att 

definiera inte bara verksamhet, resurser och material dina produkters konsument. 

Men också denna affärslogik hur de konsumeras. Så du kan se genom att bara 

trycka in en knapp för varje produkt och dess samlade kostnader som en progress 

från grunt material genom att förpacka färdiga produkter och slutligen leverera till 

kunden. (Productcosting, 2008)  

 

 Förbättrar operativa resultat 

Med Product Costing Kan du se direkt hur förändringar i priser och effektiviteten 

inverkan kostnader och lönsamhet. Du kan modellera, mäta och analysera hela den 

tillverkning, distribution och produktutveckling genom att göra detta förbättras det 

operativa resultatet för ditt företag. (Ibid.) 

 Använd alla metoder för product costing 

Product costing sätter du fast i kontroll och gör så att du kan bestämma vad som 

ska ingå i din produktkostnads modell. Så de egenskaper hos ditt företag och de 

som redan finns på ditt företag bestämmer innehåll och struktur för din kostnads 

modell och de kostnads metoder du använder, inte fördefinierade format eller 

http://www.answers.com/
http://www.productcosting.com)/
http://www.valuecreditiongroup.com/
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kostnadsfördelning metoder, standard kostnad, faktiskt kostar, absorption 

kostnadsberäkning och volymen justeras kostnadsberäkning kan alla vara 

framgångsrikt sysselsatta och de metoderna för Time Driven ABC och 

resursförbruknings redogörelse stöds fullt ut.(Ibid.) 

 Säker och fullgranskad 

Product Costing är en lättanvänt och billigt system som är säkra och fullgranskad. 

Genom att automatiskt spåra och logga ändringar i din kostnad modeller och 

prisuppgifter, det sätter du ett steg före i SOX överensstämmelse ras.(Ibid.) 

 

 Regler, Data Tabeller och ekvationer. 

Product Costing använder tid och mängd som de kritiska mätningar av hur 

verksamheter och resurser som förbrukas av produkter.  Så för kapitalintensiv 

tillverkare och företag med höga kostnader för forskning och utveckling, snarare 

än att använda "genomsnittliga" och "ungefärlig" tidpunkter och varaktighet 

drivrutiner du kan använda regler, ekvationer och tabeller över uppgifter för att 

beräkna exakt förbrukning av maskin användningen och från denna korrekta 

produkt kostnader och lönsamhet statistik.(Ibid.) 

 

3.13.2  Fördelar 
 
Inte minst av den som är en kostnadsanalys struktur som gör att du kan se direkt hur 

ändringarna i priserna inverkan kostnader och lönsamhet. Det är ett flexibelt och skalbart 

system som kan användas av företag av alla storlekar och inom alla sektorer.  Det ger 

världsklass funktionalitet och levererar i tid, korrekt och aktuell information du behöver för 

att stödja de viktigaste kommersiella beslut.(Ibid.) 

 

3.13.3  Nackdelar 
 

 Felaktiga signaler – om ett företag baserar sina produktkostnader på förväntad 

kapacitet utnyttjande. T ex forskning och utveckling. 

 Vilket i sin tur löper risken att hamna i en dödsspiral?  

 Krånglig med data, tabeller och ekvationer. (Ax & Ask, 1995) 

 

3.13.4  Kostnader 
 
Ingen personal behövs, tar inget tid att trycka på en knapp bara, inget lokal, inget material, 

Med andra ord kostar det ingenting om det finns redan i processen. 
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3.14 QC story (” Kvalitets kontroll berättelse”) 

QC organiserades i Japan som en ledningsväg för att få operatörer att delta i kvalitets- 

kontrollerar aktiviteter. Q är en problem lösnings process av QCC (”Quality Control 

Cirkel”) aktiviteter (institutionell utvecklings verktyg) presenteras ofta i forma av QC 

berättelse. Denna process är en mycket effektiv metod för att tilltala inte endast kroniska 

problem på arbetsplatsen men också oförutsedda problem för vilket orsakar inte har 

identifierats. 

 

3.14.1  Varför använder vi oss av QC berättelsen? 
 
QC cirklar följer en problemlösnings process som ger guide ledning för processen att köra 

QCC aktiviteter. Men varför behöver vi följa processen? Varför inte följa våra egna idéer 

och procedur? Varför är anvisningar så viktiga? 

Anledningen enligt (artikel Qc story, 2003) är att problem lösnings procedur är viktig till 

att analysera data och ge lämplig vetenskap som ska stämma överens med forskarnas bevis. 

Med andra ord, operatörer på golvet bör observera tillstånd, samla data och analysera 

problem genom att använda sig utav bevis tagna från observationer. 

Här kommer de olika sju huvud steg i etableringen av QC- berättelsen.(Ibid.) 

 

3.14.2  Hur går man till väga med QC berättelsen   
 
 

 
 

Figur 3. Olika steg av QC berättelsen (Handbook for TQM & QCC) s. 36 

 

1. Temaval 

 

Under det första steget samlar medlemmar på bland olika teman som ger problem på 

arbetsplatsen och för vilka de tror lösningar skulle bli mest välgörande. Detta görs för att 
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ge klar vision på målen för aktiviteten. Medlemmar frågar sig själv? Vilka slags problem 

har vi och hur ska vi förbättra dem? (Handbook for TQM & QCC) 

 Välja ett tema för att tackla. (Ibid.) 

 

 

2. Begrip status och sätta upp mål 

 

Efter ett tema har valts ut, försök medlemmar att förstå dagsläget av problemet. De listar ut 

alla möjliga problem relaterade till processen, använd data för att validera att problemen 

sannerligen är problem, använd data igen för att definiera graden av detta problem. Det 

huvudsakliga målet under detta steg är samla information och uppfatta rang av problem så 

att medlemmar kan upprätta en specificerad uppsättning av mål.(Ibid.) 

 Lista ut alla möjliga problem relaterade till processen  

 

 

 

 

Figur 4. Exempel Beställning på restaurangen 

 

3. Etableringen av aktivitets plan 

 

Genom data avgör medlemmar vilket fråga de ska tackla (vad), Logisk grund för att 

angripa dem (varför), det specifika uppläggningen av tid för programmet (när), plats och 

resurs tilldelning (Var och vem och hur). (artikel QC story, 2003) 

Hur man upprättar en aktivitets plan: 

1. Bekräfta problemet med hjälp av brainstorming 

2. Välj ett högt prioriterad problem, baserat på data insamling under steg  

3. Definiera graden av problemet 

4. Upprätta ett mål. 
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4. Analys av orsaker 

 

Detta är det viktigaste steget av processen där det identifieras grundorsaken av problemet 

och visar vilka behov behöver ändras. I problem lösnings process är det väldigt viktigt att 

resultat undersöks i överstämmelse med orsak, alltså identifiering av orsak - effekt 

förhållande. Medlemmar betraktar alla möjligheter till orsakar av problemet och ser, om 

det finns någon korrelation bland dem. Därefter använder de data för att verifiera olika 

orsak, och väljer slutligen det mest kritiska rot orsaken. 

Hur man fortsätter med analys av orsaken: 

1. Lista ut alla möjliga orsak av problemet. 

2. Visa förhållande bland orsak. 

3. Identifiera orsak. 

4. Välj grunden av orsak. 

5. Välj mest kritiska grunden av orsak. 

6. Lista ut alla möjliga vägar för att eliminera dem mest kritiska grunden.av orsak. 

7. Välj bästa lösning. 

8. Etablera en detaljerad plan. (Ibid.) 

 

 

5. Undersökning av motåtgärd och dess genomförande 

 

Efter att orsak har identifierats, motåtgärder har varit undersökta, utvärderade, och utvalda. 

Detta steg syftar både att korrigera rot orsak och att upprätta det effektivaste mätning för 

att förhindra reoccurrencen av problemen. (Ibid.) 

1. Genomföra handlingsplan 

2. Övervaka aktiviteter och resultat 

 

 

6. Bedömning av effektivitet  

 

När bedömning är vald för att se huruvida hinder har blivit besegrad eller i vilken mån har 

de initiala målen har möts.(Ibid.) 

1. Identifiera påtagliga och ogripbara resultat 

2. Verifiera resultat 

3. Jämför påtagliga resultat med mål 

 

 

7. Standardisering och permanent fastställande 

 

Slutligen efter att effektiva metoder har identifierats och standardiserats, gjordes det en 

permanent del av dags hantering. Sista steget i detta stadium är för att cirkel ska bestämma 
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nästa problem för att tackla, som kan väljas från lista som frambringats i början av den 

första QC-berättelsen. 

1. Standardisera val 

2. Träna anställda på det nya standardiserad operationell procedur. 

3. Verifiera att standardiserad operationell procedur följs. 

4. Välj nästa problem att angripa. (artikel qc story, 2003) 

 

 

3.14.3  Förväntat resultat 
 
Q.C. Story skall skrivas på ett sådant sätt att det är lätt att se hur analysen av planen, och 

målet är närstående. Detaljerna i planen bör vara att utrota orsaken, och om orsaken är 

utrotad, Åtgärden bör byta till en förutsägbar nivå. Det borde vara en fingervisning om de 

olika lösningar som övervägts. Det bör också viss information om hur olika alternativa 

lösningar har utvärderats och hur de slutliga lösningarna valdes ut. Detaljerna i planen kan 

omfatta planering plåt eller tabeller, PERT eller Gant diagram, tidsplanering, och granska 

tabeller för att beskriva hur det planerade genomförandet fortskridit.(Quality, 2008) 

 

3.14.4  Fördelar med QC berättelsen 
 

 Lätt att förstå problem lösnings process. 

 Kan reflektera till andra aktiviteter. 

 Kan spridas horisontellt för utplacering. 

 Förenklad samling av erfarenhet och lärda kurser. 

 Förbättrad medlems analytiska expertis och statistiska kunskap på ett systematiskt 

sätt. 

 Förhöjer individkapaciteter i en gruppriktning. (Ibid.) 

 

3.14.5  Nackdelar 
 

 Avsaknad av rätt kompetens vid granskning av data. 

 Inte tillräckligt engagemang av anställda vid problemlösnings processen enligt 

författarna utifrån QC story. 

 

 

3.14.6  Kostnader 
 
Här behövs användning av en grupp på tio personer som är involverade i projektet. Det kan 

ta upp till en månad att genomföra, det behövs ett mötesrum på fabriken eftersom det 

används olika tabeller och Gant diagram samt handverktyg, it verktyg och 

anteckningsmaterial. 
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3.15  Supplier Design Engagement (SDE) 

 

Allmän beskrivning 

 

Leverantör design engagemang är en process som dra nytta av skickligheten och kunskap 

från leverantör partner inom Fords koncern team struktur. Processen åstadkommas med en 

sex månad period som centrerar på det fokuserade laget workshop mellan den Team Value 

Management (TVM) och leverantörer med avsikten att generera hög kvalitet, design 

relaterad, kostreduktion möjligheter. En undersökning och feedback process följer efter 

workshop fasen, med en slutrapport till Ford koncern Senior Management.  

Mål och syftet med SDE är att accelerera design optimering, säkra kvalitets- och eliminerar 

slöseri med avsikten att identifiera betydande kost reduktion möjligheter.  

Fördelar: Processen ska förstärka relationer mellan företaget och dess nuvarande 

leverantörer. Det blir billigare då företaget ej behöver ha all kompetens på området. 

Nackdelar: Om företaget lägger hela utvecklingen hos en leverantör så blir de låsta vid 

leverantörens lösningar och deras detaljer. Det finns också en risk att om företaget inte har 

en del kunskap om området så de helt utelämnade till leverantören och kan gå miste om 

nya billigare bättre metoder/lösningar. 

 

 
3.16  Teardown (TD)  

Enligt .Cooper (1997) TD var teardown en metod som används för att jämföra Isuzus 

(Isuzu Motor Ltd) produkter och beståndsdelar med deras konkurrenter. Syftet med TD i 

grundläggande var att analysera konkurrens produkter i olika termer som ex. vilket 

material består de av, hur många delar används, vad produkten har för funktion, vilket sätt 

går den att tillverka, vilken ytbehandling har den och hur är monterbarheten. Isuzu 

definierade TD metoden som ”en jämförelsebar värde analys där man genom visuell 

observation av demonterad utrustning, där delar och data är ordnade på ett sätt som är 

lämpligt för sådan observation”. TD användes i alla led av produktutveckling. 

TD metoder introducerades 1972, året efter General Motor (GM) köpte 37 % av Isuzu. 

Yoshihiko Sato var en person som ansvarig för alla kostnadsreducering i Izusu företag och 

han var ansvariga för mycket av de framsteg som Isuzu hade gjort. Efter att Sato tagit del 

av GM’s teardown metod så insåg han att GM aplicerade den grundläggande metoden som 

beskrivits i litteraturen. GM’s metod eller statisk teardown som den var känd som av Isuz, 

modifierades under en treårsperiod för att passa Isuzs behov innan de introducerade denna 

metod inom sitt företag. Isuzu’s TD metoden attrahera betydlig uppmärksamhet och blev 

grunden till vad som numera är känt som den japanska teardown metoden.  
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Den primära skillnaden mellan GM tillvägagångssätt och Isuzu’s metod var räckvidden av 

applikationen av TD principer. Isuzu’s TD program bestod av åtta olika teardown metoder: 

dynamisk, kostnad, material, statisk, process, matris teardown, enhet-kilogram pris metod 

och det som framkommit genom uppskattning från teardown metoden. De tre första 

metoderna är utformade för att reducera den direkta produktionskostnaden av ett fordon. 

De tre nästkommande är utformade för att ta reda på vad som kan reducera satsningen som 

krävs för att producera fordons via att öka produktiviteten. Och de två sista metoderna är 

en integration av TD och Value Engineering tekniker.  

Dynamisk TD 

Målet med dynamisk TD är att identifiera vägar till att reducera antal monteringar som 

krävs för att producera ett fordon eller tiden det tar att utföra dem. Metoden går ut på att ta 

isär konkurrenters produkt och analyserar deras monterings process för att jämföra dem 

med Isuzu’s produkter och ser om deras tillämpningar kommer att vara gynnsamma för 

Isuzu’s produkter. 

Kost TD 

 

Målet med kost TD metoden är att reducera kostnaden av komponenterna som används i 

ett fordon. En kostnads jämförelse av komponenten som Isuzu använder och deras 

konkurrenter utförs. Om en Isuzu’s komponent var dyrare då skulle dess funktionalitet 

analysera för att se om den extra kostnaden förutsatt att skapa funktionalitet. Om 

funktionalitet var densamma så blir komponenten utsatt för kostnadsreduktions aktiviteter, 

som funktion förbättring, reducerar vikten, reducerar monterings tid och reducera 

delmoment i processen.  

Material TD 

Vid detta angreppssätt så jämför man materialet och ytbehandlingarna på komponenten 

som användes av Isuzu och dess konkurrenter. Konkurrens produkter skulle köpa in och 

analyseras för att kunna identifiera om de introducerat några förbättringar. Om de 

upptäckte förbättringar som ger fördelar, då kommer Isuzu att införa dessa i sina framtida 

produkter. För att vara effektiv så begränsades analysen till två delar med samma funktion. 

Till exempel i en given monteringsgrupp, Isuzu kanske använde metall delar medan dess 

konkurrenter använder billigare plast delar. 

Statisk TD 

Metoden är den enklaste av alla TD metoderna. Den går ut på att demontera en konkurrens 

produkt till dess beståndsdelar. Därefter placera dem på ett bord eller ställa upp dem på en 

utställningspanel så att design ingenjörer (konstruktören) kan se skillnaden mellan den 

egna produkten och konkurrentens produkt. 
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Process TD 

Process TD går ut på att jämföra produktions process för liknande delar och minska 

skillnaden mellan dem, med det lång siktiga målet att tillverka många olika produkter eller 

komponenter på samman produktion linje. Det här målet var speciellt viktig för Isuzu 

därför att dess relativt små produktions volymer krävde en blandad produktion ifall den 

skulle vara lönsam. Konsekvensen av det här målet är att Isuzu var den enda bil 

producenten som kunde producera blandade produkter, liksom bilar med fyra dörrar, två 

dörrar, vänster- och högre styrda bilar på samma montering linje. 

Matris TD 

I matris TD-metoden skapas en matris där alla delar som användes i Isuzu produkter 

ingick. Denna matris förbereddes på minsta nödvändig informations bas. Man identifierar 

volymen av varje beståndsdel som används per månad av varje modell och den 

sammanlagda användningen för alla modeller. Alla låg volyms beståndsdelar 

uppmärksammades och man börjar aktivt utforma produkten så att dessa inte ska behövas 

användas och de bannlyste från framtida produkter. 

Unit-Kilogram Price Method 

I enhet-kilogram pris metoden så studeras delar som producerades genom liknande 

tillverknings process betraktas som en produktgrupp och analyserat för möjliga kostnads 

besparings möjligheter. I detta angreppssätt uttrycks effektiviteten av produkten eller 

komponenten av dess värde per kilogram (fastställs genom att dela produkt kostnaden med 

dess vikt).  

Produkter, som kräver ytterligare analys identifierades genom att kartlägga värden per kilo 

för alla produkter i den produktgruppen mot deras vikt. Resultatet plottas i ett 

spridningsdiagram som användes till att identifiera extremerna som hade högre kostnader 

än majoriteten av produkterna. Dessa extrem ska analyseras för att avgöra varför de har så 

högre kostnader per kilo jämfört med majoriteten av produkterna. De inriktade 

besparingarna identifieras som skillnaden mellan en produkts allmänna kostnad och dess 

kostnad på gruppens genomsnitts värde. 

Group Estimate by Teardown Method (GET) 

Grupp uppskattning metoden (GET) är en kombination av grundläggande värdeskapande 

konstruktion och Teardown tillvägagångssätt, det är en modifierad version av Unit – 

kilogram price metoden. GET metoden behandlar detaljer som har en liknande funktion 

som en grupp och analysera dem för möjliga kostbesparingar. Till exempel en spolarvätska 

behållare och kylmedel (glykol) behållare både utför samma grund funktion: förvara 

vätskor. På grund av de två behållare utför i huvudsak samma funktion så med GET metod 

jämförs de för att se, om det fanns något sätt att göra dem effektivare. Till exempel, i 

någon utformning blir de två behållarna kombinerades in i en tanka med två rum. 
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Ett spridnings diagram av produktkostnaden för varje system mot deras funktionalitet 

konstrueras för att underlätta att identifiera produkter med onormalt höga kostnader. 

Typiska onormala kostnader orsakas av skillnader i produktens design, den produktions 

metod som användes, produktion volymer (som identifierades genom matris TD metoden) 

och nivån av externa inköp. I den här jämförelsen analyserades skälen till dessa skillnader 

och lämplig kostnadsreduktion handlingar vidtogs. Till exempel som om orsaken till den 

höga kostnaden var användning av speciellt material, så ska delen omkonstrueras för att 

tillåta användning av mera konventionellt material. På samma sätt så om produktions 

volymen var låg så försöker man att standardisera tillverkningen av delarna, så att hög-

volym produktion kan användas. 

 

 

3.17  Value Management 

Value management har utvecklats ur föregående metoder som är baserade på konceptet av 

värde och funktionell närmande. Dess sätt uppfanns av Lawrence D. Miles under 1940 och 

50. Miles utvecklade tekniken av värde analys (VA) som en metod att förbättra värde i 

redan existerande produkt. I början användes värdesanalys i princip bara för att identifiera 

och eliminera onödiga kostnader.  

Value management omfattar tre grundläggande principer (IVM, 2008) 

 Kontinuerlig medvetenhet av värde för organisation, om åtgärder eller uppskattning 

av värdet, övervaka och kontrollera dem; 

 Fokus på mål och delmål innan de söker lösningar; 

 Fokus på funktion, som ger nyckeln till att maximera innovativa och praktiska 

resultat. 

För att utmana traditionella arbetssätt och ha fördelar i form av kostnader, prestanda och 

uppbyggande av relationer använde sig Ford, Jaguar, Rolls Royce Aerospace och Cardon 

utav Value Management. Detta arbete kan kännetecknas utav Höga mål, metod att uppnå 

dessa mål, utbildning och stöd för befogen lag genom en strategi för genomförandet. (Ibid.) 

 

VM inkluderar identifiering av kundens krav, modell kostnader, Värde analys och value 

engineering workshop, value stream mapping, affärs process förbättring och process 

förbättring. VM är sätt att motivera människor att utveckla sin egen och gruppens expertis 

med syftet att maximera total kapacitet av en organisation.  (Ibid.)  

Konceptet av Value baseras på förhållande mellan tillfredsställelse av många olika behov 

och resurserna som används, i att göra så. Ju färre resurser används eller större 

tillfredsställelse av behov, ju större värde. Insatser, interna och externa kunder kan alla ha 

olika meningsskiljaktighet om vad som representerar värde. 
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Syfte med Value Management är att förena dessa skillnader och möjliggöra en organisation 

till att uppnå stora framsteg gentemot dessa påstådda mål med förbrukning av minimala 

resurser.(se figur nedan) 

 

 
 

Fig. 5 Value (Ibid.) 

 

 

Det är viktigt att inse att värde förbättras genom ökning av tillfredställelsen av behov även 

om källorna användes i att göra stigning, förutsatt att tillfredställelse av behov ökade mer 

än ökningen genom att användas av källor. (www.ivm.org.uk ) 

VM är en term för att beskriva filosofi i sin helhet och teknikens rang. Därför kan man 

säga att Value Planing, Value Engineering och Value Analysis är en underdel av Value 

Management. VM är ett enkelt koncept som i första hand engagerar workshop eller serier 

av workshop i vilka professionella och klienterna representera sökning för bättre värde i 

termen utifrån klienternas mål. Workshop följer oftast fem stegs process och dessa är 

(Hogg & Ashworth, 2000): 

Informations fasen 

Detaljer av problem eller projekt är presenterade för deltagare som projekt bakgrund, Mål 

som skiljer mellan klienternas behov och önskan och tvång så som budget, tid och plats. 

Syftet med denna fas är att förse alla deltagare med förståelse av projektet. I denna fas kan 

funktionell analys användas som workshop. 

 

Kreativa fasen 

Projektets inblandade måste ha förståelse för projekt. En workshop team är bjuden till 

brainstorming av idéer. Under denna fas många idéer utvecklas med icke befordrad 

diskussion om dess pålitlighet. 

 

Utvärderings fasen 

Där finns det flera metoder för användning under denna fas för att bedöma meriter av 

idéer, och för att så många så möjligt kan användas. Vilken metod än användes väljs lista 

utav bästa idéer som bärs vidare till vidare utveckling. 

 

http://www.ivm.org.uk/vm_whatis.htm)2008-05-05
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Utvecklings fasen 

Denna workshop fas är tidskrävande och kommer förmodligen att involvera viktiga 

tekniska inmatningar. Varje ide studeras för att bestämma om den är en bra lösning eller 

inte. 

Presentations fasen 

Under denna fas presenteras olika lösningar för klienterna, en skriven rapport bör vara 

presenteras av en facilitator vilket bör innehålla detaljerna runt förslagen, dess 

genomförande och sätt att implementera. 

 

Förväntat resultat (IVM, 2008) 

 Stödjande kultur 

 Bra lagarbete 

 Tuffa mål 

 Bolagsledningens engagemang 

Innovativa metoder och verktyg 

 

Några fördelar med att använda sig utav Value Management (IVM, 2008); 

 Bättre affärsbeslut genom att ge beslutsfattare ett ljud som grund för sina val; 

 Förbättrade produkter till externa kunder genom en tydlig förståelse och ge 

passande prioritet till dess verkliga behov; 

 Beslut som kan stödjas av intressenter; 

 Förbättrad intern kommunikation och gemensamma kunskaper om de viktigaste 

framgångsfaktorer för organisationen; 

 Ökad konkurrenskraft genom att underlätta tekniska innovationer.  

 

Några nackdelar med Value Management (12manage, 2008); 

 

 Värdebaserad styrning är övergripande holistisk managementfilosofi som ofta 

kräver kulturförändring. På grund av detta är värdebaserad styrnings program 

typiska storskalliga insatser. För att vara lyckosamma tar de betydligt mer tid, 

resurser och tålamod i anspråk. 

 Värdeskapande kan låta enklare än företags strategi, men det är det inte. Det är 

faktiskt mer eller mindre detsamma. 

 Ekonomisk Mervärde (Economic Value Added), resultatstyrning (performance 

management) och Balanserade styrkort) är mycket mäktiga ledningensupportande 

verktyg och process. Emellertid har de sina egna kostnader. Därför är det inte 

allmänt tillrådligt att gå för djupt i detalj och använda mätmetoder som är 

överkomplexa. 
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 Extrem försiktighet bör tas för att inte mäta felaktiga saker eftersom detta kommer 

att nästan självklart leda till värdeförstörelse. 

 Värde baserad styrning kräver en stark och uttalad VD och styrelsens stöd. 

 Omfattande träning och managementkonsultverksamhet är tillrådlig eller även 

nådvändig, men kan vara alldeles för dyrt. 

 

Den perfekta Värdebaserad styrning eller värderingsmodellen har inte uppfunnits ännu. 

Oavsätt metod som du väljer, kommer den alltid ha någon form av avigsidor som du bör 

överväga. I början användes Value Analysis i princip bara för att identifiera och eliminera 

onödiga kostnader. 

 

Kostnader 

Eftersom VM är en utformning av ledning så skulle det behövas en grupp av människor 

som leder hela processen så som skapa värde, styra mot värde och mäta värde. Det kan 

handla om ett till fyra personer som sitter i ledningen som ska hålla i trådarna för att få 

värde uppfyllt, kostnader är personal kostnader, tiden det tar att styra mot målet beror 

fortfarande på hur stort projekt är vid utförandet. Är det inom bilindustri och värdet ska 

förbättras kan det ta allt från 6 månader till ett år. Lokaler som mötesrum behövas för att 

hålla i olika sammanträde, möte, och konferenser för att nå till det strävade målet. Ju färre 

resurser används eller större tillfredsställelse av behov, ju större värde. 

 
 

3.18  Value Analysis 
 

Värde av produkten tolkas på olika sätt av olika kunder. De allmänna karakteristikerna är 

hög nivå av prestation förmåga, emotionell vädjan, och utformning relativt till dess kostnad 

Detta kan också utryckas som: Maximera produktens funktion relativt dess kostnad. 

Värde = (prestation + förmågan)/kostnad = funktion/kostnad  

(www.npd-solutions.com, 2008) 

 

 

3.18.1 Introduktion av Value Analysis (Värde Analys) 
 

Lawrence Miles tänkte ut värde analys (VA) 1945 baserat på applikationen av funktions 

analys till beståndsdelarna av en produkt. Kostnads beståndsdel förminskning var en 

effektiv och populär väg till att förbättra värde när direkt arbete och material kostnad 

fastställde framgången av produkten. Värde analys tekniken stöttade kostnadsreduktions 

aktiviteter genom att förbinda kostnader av delar till deras fungerande insats. 

VA fastställer en bas funktion som vad som helst som gör att produkten fungerar eller 

säljs. En funktion som definierar grunden kan inte ändras. Sekundär funktion som även 
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kallas stödjande funktion beskriver sättet i vilken bas funktion är implementerad. Sekundär 

funktion kunde ändras, eller avlägsnas för att förminska produkt kostnaden. (Ibid.) 

 

3.18.2  Värde Analys Metoden 
 
Identifiera funktion i det mest breda tänkandet, eftersom det ger störst potential i avvikande 

tänkandet som ger störst frihet i framkallande av kreativa alternativ. Funktion bör 

identifieras som vad ska vara fulländat vid en lösning och inte hur det är att vara fulländat. 

Hur funktion identifieras bestämmer räckvidden eller rang av lösningen för avsedda. (Ibid.) 

 

3.18.3  Värde Analys Process 
 
1. Identifiera och prioritera funktion 

Identifiera objektet som ska analyseras, och kunderna som det produceras för. Lista ut det 

grundläggande funktion (saker som kunderna betalar för), notera att det finns vanligt 

mycket få grundläggande funktioner. 

Identifiera det sekundärt funktion med frågan `hur uppnåddes detta? Eller vilken annan 

funktion stödjer den grundläggande funktionen? Bestäm betydelse av varje funktion, helst 

genom att fråga ett representativt prov av kunder (vem ska alltid överraska dig med vad de 

föredrar). 

 

2. Analysera bidragande funktioner 

Finna delarna av objektet som analyseras, som används för att förbättra nyckel- funktion. 

Frågan igen Hur kommer analysen att användas här? Mäta kostnad av varje komponent- så 

exakt som möjligt samt inklusive all materiellt och produktion kostnad. 

 

3. Söknings förbättringar 

Avlägsna eller förminska kostnader av delar som tillfogar lite värde, speciellt högskostnads 

delar. (www.creatingminds.org, 2008 ) 

 

3.18.4  Användning 
 
VA (och dess designpartner, Value Engineering), används vid värde höjning av produkter 

eller tjänster till alla berörda genom att betrakta funktion av individuellt objekt och fördelar 

med dessa funktioner och balansera detta mot upplupet kostnad i att leverera det. 

Uppgiften blir därefter värde höjning eller minskning av kostnaden.(Ibid.) 

 

 



 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 

Högskoleingenjörsexamen i Industriell ekonomi utbildningen med inriktning mot Af3120, Afke140 

Nr 6/2008 

- 57 - 

 

 

Figure 6. Increase value or decrease cost by understanding functions (Ibid.) 

 
3.18.5  Förbättrings process av Värde Analys 
 

 Åtta steg förbättrings process. 

 Bainstormning, förbättrings tillfälle för förbättring. 

 Gynna av laget i den idérika bearbetningen. 

 Undersökande av multipelbegreppsalternativ. 

 Bestämma beslutskriterier som baseras på kundkrav 

 Använda begrepps valmatris som bas för vald och förbättrat begrepp. 

 Implementera förbättringar. 

 Hur Värde Analys funktion passar i produktutvecklings process. 

 Deltagaren ifrågasätter och utfärdar.(www.creatingminds.org, 2008 ) 

 

 

3.18.6  Hur nås målkostnader med Värde Analys 
 

 Det finns två sätt att arbeta med Värde Analys 

- Håll funktionalitet konstant och reducera kostnader 

- Håll kostnader konstant och höj funktionalitet. 

 Kostnadsmål per 

- Produktfunktion 

- Produktkomponent 

- Aktivitet 

- Kostnads komponent 

- Funktion, avdelning och arbetsgrupp 

 Metoder 

- Funktionsanalys 

- Kostnadstabell 

- Kundcentrerad planering 

- Fel effekt analys 

- Modularisering 

 Reducera kostnader genom ändrade produktegenskaper utan värde påverkan 

 Reducera kostnader genom lägre inköpspriser. 

 Reducera kundernas kostnader för drift, underhåll och service av produkten. 
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 Reducera kostnader genom anpassning av nya produkter till befintligt sortiment. 

(www.kth.se, 2008 ) 

 

 

3.18.7  Fördelar 
 

 Ger lägre livscykelkostnader. 

 Ger marknadsförståelse. 

 Lägre kostnadslåsning 

 

 

3.18.8  Nackdelar 
 

 Ger längre produktutvecklingstider. 

 Stark press på involverade personer. 

 Stark press på leverantörer. 

 ’Kunden är kung’ kan orsaka problem. 

 

Olika åsikter kan ge konflikter (www.kth.se, 2008 ) 

 

3.18.9  Kostnader 
 
Kostnader för att utföra värde analys är tiden, lokal, personal. Det tar inte så lång tid att 

utföra Value Analysis, nu talas det om så där en dag till en vecka i genomsnitt genom att 

betrakta funktion av individuellt objekt och fördelar med dessa funktioner och balansera 

detta mot upplupet kostnad i att leverera det. Det skulle behövas 5 till 8 personer som utför 

analysen och de kostnader som berör är personalkostnader. Lokalen som används till 

sammanställning av olika data kan vara mötesrum som då inte kostar någonting och som 

finns tillgänglig på varje företag. 

 

 

 

3.19  Value Engineering (VE) 

3.19.1  Beskrivning 
 
Ursprunget till value engineering (utvärdera ingenjörs arbete) 

Value engineering utvecklades I 1947 precis efter 2:a världskriget på det General Electric 

företag när en brist av materiellt och arbetar den upprörda GE produktionen. Lawrence 

Miles tillfrågades om att undersöka varför denna uppstod, och hur kostnadsreducering- och 

resultatförbättring kunde uppnås.(www.12manage.com)  
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3.19.2  Innebär 
 
Vad är value engineering(Utvärdera ingenjörsarbete)(Miles) 

Value engineering(Utvärdera ingenjörsarbete) metoden från Miles och Erlicher är en 

funktionsorienterad systematisk lag/team angreppsätt använt till att analysera och förbättra 

värdet på en produkt, designhjälpmedel, system eller tjänst. Det är en kraftig metodologi 

för lösning av problem och/eller att reducera kostnad medan man förbättrar resultat/ 

kvalitetskraven. Värde som definierats som förhållandet mellan funktion till kostnad och 

kan därför ökas, genom endera att förbättra funktionen eller på att minska på kostnaden. 

(Ibid.). 

3.19.3  Användningsområden 
 

 Ingenjörsarbete: produktförbättring. 

 Tillverkning: Materialhantering, verktygsdesign och produktion. 

 Inköp: Leverantörstillverkarens alternativa förslag; information om ny produkt. 

 Försäljning: Långsamt säljande produkter. 

 System och procedurer: Skrivbordarbete, bearbetningsformer, 

reproduktionstjänster. 

 Underhåll: Procedurer, material arbetsschemaläggning. 

 Energiomvandling: Procedurer, livscykelberäkningsanalys. 

 Konstruktion: Planering, schemaläggning, arbetskraft, förbrukningsmaterial. 

Överskottsanvändning. (12manage, 2008) (Ibid.) 

 

3.19.4  Genomförande 
 
Stegen i värdera ingenjörsarbete process 

 Informations Fasen 

Denna fas innebär att definiera problemet som ska lösas och att utvärdera utförbarhet av att 

ge problemet, samlar information om problemet och allokerar de krävda resurserna och 

laget för att utföra studien. 

 Spekulativa Fasen 

Denna fas syftar till att utveckla alternativ angreppssätt för att erbjuda de krävda 

funktionerna till lägre kostnad. Den funktionella analysen utvecklas av tekniken för 

Function Analysis System Technique (FASTA), som är ett schemaläggande tillväga 

gångsätt, som visar på den logiska relationen mellan funktionerna av att bygga, systemet 

eller komponenten. Vid att skapa (FAST) diagrammet, skall value engineering – laget 

starta ett generera en stor variation av olika idéer. Detta hjälper till att optimera lösningen 

för ett värde förbättringsproblem genom att öka sannolikheten av att välja den bästa iden 

genom idekläckning eller andra ideutvecklingstekniker.  
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 Analytiska Fasen 

Syfte med denna fas är att applicera kostnadsjämförelse och att definiera det optimalaste 

alternativet av de idéer som genererats i den föregående fasen. Livscykel beräkningar 

(LLC) är tillämpad för att studera den lägsta kostnaden av det sist utvalda alternativen.  

 

 Förslags Fasen 

Syfte med denna fas är att lägga fram resultaten från VE-studien inför beslutsfattarna, för 

att erhålla godkännande från beställaren, och att definiera samstämmighet och en 

överkommelse från formgivaren projekt sponsor, och annan ledningsfunktion för att 

fortsätta med genomförandet av rekommendationen. (12manage, 2008) (Ibid.)  

 
3.19.5  Styrkor 
 

 Optimerar kvalitet/resultat 

 Minskar totala livscykelkostnader i projekt eller processer. 

 Minimerar slöseri i tillverkning och designprocess, genom att avlägsna onödiga 

utförande. 

 Förenklar och förbättrar för funktionell pålitlighet och systemutföranden. 

 Identifierar potentiella risker och genererar lösningar för att mildra skada. 

 

3.19.6  Begränsningar 
 

 VE bör utföras så tidigt som möjligt före överkommelser och finansiering och 

fondering. Enligt Paretos lag så är 80 % av problemen representerar 20 % av det 

belopp som ska betalas. Därför är det optimal tidpunkten för VE-studie, är under 

design fasen. 

 Approachen beror på lagarbetet, kreativitetskoncepten.(12manage, 2008)(Ibid.)  

 

 

3.19.7  Kostnader 
 
Eftersom Value Engineering är en funktionsorienterad systematisk lag/team angreppsätt 

som används till att analysera och förbättra värdet på en produkt, designhjälpmedel, system 

eller tjänst. Det är en metodologi som har brett användningsområde där allt från 

produktförbättring till energiomvandling ingår. Här talas det om tio personer till alla som 

är inblandade genom hela produktions kedja. Allt beror på vilket område som har valt att 

koncentreras på för att förbättra, Det kan ta upp till ett år för att komma med förbättringar 

till konstruktion av t ex en del av bilen. Kostnaderna är stora eftersom det tittas på 

helheten, det behövs material till underhåll som köps in. Lokaler behövs som mötesrum. 

 

http://www.12manage.com/
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3.20 Value Stream Analysis Tool (VALSAT) 

Value stream analysis tool (VALSAT) är ett verktyg för analysering av värdeflöden. Det är 

en vidare utveckling och utvidgad tillämpning av metoden Quality funktion deployment 

(QFD) som främst kommit till användning vid produktutveckling.(Leanforum, 2008) 

 

Fig. 7 Matrisen av figur VALSAT s. 75 (Hines,Lamming,Jones,Cousins,Rich, 2000) 

 

3.20.1 Teoretiskt perspektiv VALSAT 
 
Det första steget är att förstå typen av det övergripande kravet från kunden. Dessa kunder 

kan vara externa, interna eller båda. På denna nivå av VALSAT process tvingas forskare 

eller praktikanter att definiera exakt vilka de olika kunderna är innan deras behov kan bli 

förstådd. Det viktigaste då är att förstå kunders uttryck, gärning och handling. Steg två 

dessa kunders krav kan omvandlas nu under deras specifika behov, eller använda sig utav 

terminologi (WHAT’S) eller vad de vill. Omformulering som kundens behov. Exempelvis 

kan kundkraven ett säkerhetslager på 48 timmar översättas till ett behov av att undvika 

materialbrist. När behoven identifieras ska de viktas på en skala mellan 1 till 10 som 

handlar om nivå tre ’Hur är’. Ju viktigare behov desto högre poäng tilldelas. Detta steg 

involverar utveckling av ett lista olika lämpliga inställningar. I nästa steg fyra ska åtgärder 

till dessa behov tas fram. Brainstorming är ett bra komplement för att skapa nya idéer över 

potentiella lösningar. Varje åtgärd ska bedömas till vilken grad respektive behov ska 

adresseras. Sammankoppling poängteras i relations matris mellan 1,3 och 9 där högre 

poäng motsvarar starkare relation. Om det inte finns en relation mellan åtgärd och behov 

ges inget poäng. Varje behov kan även jämföras mot hur konkurrenter uppfyller samma 

behov och därmed lyfta fram sina konkurrensfördelar. I sambandsmatrisen påvisas samspel 

mellan olika åtgärder. Åtgärdens poängsumma fås genom att multiplicera det viktade 

poängen vid respektive adresserat behov med den poängsatta relationen och därefter 

summera åtgärdens alla produkter. Avslutningsvis bedöms hur svåra åtgärderna är att 

genomföra. Svårighetsgraden bedöms mellan 1 och 10 där en låg poäng innebär att 

åtgärden är svår att genomföra, och en hög poäng innebär att åtgärden är lätt att 
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genomföra. Åtgärdens poängsumma multipliceras med den tekniska svårighetsgraden och 

ger en slutsumma som påvisar åtgärdens rankade prioritet.( Hines, Lamming, Jones, 

Cousins, Rich, 2000) 

 

3.20.2 Steg i Value Stream analysis tool (VALSAT) 

 
Fig 8 Steg I value stream analysis tool VALSAT s.77 (Ibid.) 

 

3.20.3 Fördelar/ Styrkor 
 

1. Samverkan mellan minst två aktiviteter av värdeflödet i analysen.  

2. En strikt modell som tillåter subjektiva och objektiva åtgärder att kombinera 

3. Underlättar samförstånd inom cross-functional management miljön. 

 

4. Ger en möjlighet att analysera storleken på de genombrott som skulle kunna uppnås 

och som konkurrenter skulle få svårt att kopiera. 

 

5. Är en användbar struktur för att tvinga dolda frågor och problem ut i det fria så de 

kan åtgärdas tidigt. 
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6. En bra metod för att spara tid vid genomförandet på ett tydligt genomförande 

tillvägagångssätt som kan identifieras särskilt om andra etappen i matrisen är 

konstruerad 

 

7. Kan tillämpas på varje position i värdeflödet. 

 

8. Kan förenklas med att ett antal etapper utelämnas, om omständigheterna tillåter 

detta .  

 

9. Användbar som ett scenario planeringsverktyg, särskilt där invecklade nät av 

värdeflödet förbindelser finns och som är svåra att separera. 

 

10. Verklighets baserade inställning som kan användas med stor utsträckning inom 

forsknings metoder. 

 

11. Klarar kopiering med många krav inte bara en, såsom tid  

 

12. En kvalitets verktyg som bygger på förändrade värdeflöde längs linjer fastställda av 

kundernas funktion (er) eller organisation (er). 

 

13. Ett dynamiskt verktyg som möjliggör ständig omprövning och omfokusering av 

värdeflödets förbättringar. 

 

14. Ett verktyg som klarar av varierande vyer på både kort- och mycket lång sikt  

 

 

3.20.4 Nackdelar/ svagheter 
 

1. I början verkar VALSAT vara komplicerat och svår att förstå. 

2. Åtar sig en relativt stabil miljö mellan upprepningar 

3. Ökar tid som används för analys etappen av projekt (Ibid.) 

 

 

3.20.5 Kostnader 
 
För att använda sig utav verktyg för att analysera Value Stream kan ta upp till en vecka, det 

behövs flera personer involverade för att gå genom alla steg i verktyget för att nå bästa 

målet. Nu handlar det om så där tio personer som ska gå genom olika steg plus forskare 

som ska definiera exakt vilka de olika kunderna är innan deras behov kan bli förstådd. 

Tiden det tar att utföra projektet kan ta allt från två till 4 veckor eftersom det behövs 

insamling av material först om kundens behov ska tillfredställas sedan ska det utifrån dessa 

data utformas ett verktyg för ett värdeflödets förbättring. Lokaler behövs för 

sammanställning men kostar ingenting eftersom det finns tillgång till dem. Material som 

används vid insamling av data och genomförande av processen är bara papper och penna. 
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3.21  Workshop 

Workshop (WS) är ett samlingsnamn på ett antal tekniker och metoder som används som 

komplement till vanliga möten. Metoderna har nått stor popularitet inom en mängd olika 

områden eftersom det är ett praktiskt och effektivt arbetssätt där deltagarna har kul 

tillsammans. WS kan användas i många situationer som: - Vid kravanalys och 

kravframtagning i samband med systemutveckling - Vid utveckling av processer och 

arbetsrutiner - När man söker lösningar till olika typer av problem - När man vill definiera 

visioner för företaget.(nfi, 2008)  

Vad är en Idé workshop: (Swereaivf, 2008) 

En idéworkshop är ett möte där man tillsammans tar fram idéer till nya produkter, nya 

tjänster eller nya idéer till de flesta tänkbara frågeställningar genom att använda en speciell 

metodik. 

I idéworkshopen genomförs ämnesstyrda brainstormingövningar. Därefter sker en 

sortering och värdering av idéerna. Slutresultatet efter en workshop är en stor mängd idéer 

som har grupperats och rangordnats sinsemellan. 

I workshopen deltar personer från många av företagets olika funktioner. Man kan också 

välja att bjuda in externa deltagare som kunder och leverantörer. 

 

3.21.1  Genomförande 
 
Till workshopen kopplas flera aktiviteter (Ibid.) 

 Förberedelser med bland annat val av vilka produkter/tjänster som ska omfattas och 

vilka ämnesområden (kriterier) som ska vara utgångspunkt för brainstorming och 

man skickar en inbjudan till en större grupp personer som ska medverka. 

 

 Genomförande av själva WS (Inledning, brainstorming, sortering, värdering). 

 Dokumentering av resultaten. 

 Uppföljningsmöte där handlingsplan för utvalda idéer tas fram. 

 

 

3.21.2  Förväntat resultat 
 

Resultatet efter en idé WS och efter bearbetning av resultaten samt ett uppföljningsmöte 

enligt Swereaivf (2008) är:  

 100-150 idéer. 

 Ett 10-tal idéer som valts ut för fortsatt diskussion.  

 Tre förprojekt som startas för att undersöka de mest intressanta idéernas potential. 

 Dokumentation av alla idéer.  
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 Bred förankring inom företaget för idéerna och deras potential.  

 En handlingsplan för hur företaget ska gå vidare. 

 

 

3.21.3  Fördelar/styrka 
 
Genom workshopen en kreativ stämning skapas. Man få fram ett stort antal idéer till nya/ 

förbättrade produkter eller tjänster under en kort tid. (Swereaivf, 2008) 

 Skapa en dialog mellan olika funktioner på företag. 

 Idéer har tagit fram gemensamt och att man har tagit ett gemensamt beslut om vilka 

idéer som företag ska arbeta vidare med. Det ökar motivationen för alla inblandade 

att bidra till att idéerna förverkligas. 

 Olika idéerna diskuteras utifrån olika aspekter under workshopen. Diskussionen gör 

att alla får en gemensam syn på vad som egentligen är innebörden med idén. 

 Man kan få fram idéer som har andra positiva effekter än vad idén var tänkt för, 

som kan vara mera intressanta än det som idén från början var tänkt att lösa. 

 

3.21.4  Nackdelar/svaghet 
 
För att få en lycka workshop krävs:  

 Mycket förberedelse och planerande innan igångsättandet. 

 Att planerare ska kunna planera en workshop mot överenskomma mål på ett sätt 

som skapar delaktighet, kreativitet och ägandeskap hos deltagarna. (Astrakan 

Strategisk Utbildning AB, 2008) 

 Efterarbetet krävs det någon som kan analysera och sammanställa resultatet. 

 

En bra ledare för workshopen är en förutsättning för att en workshop ska fungera och 

skapa resultat snabb. (Kunskapsresan, 2008)   

 

 
 
3.21.5  Kostnaden  
 

För att genomföra en idé WS då får företag räkna med att förberedelserna där två till tre 

personer är engagerade kommer det tar ca 40 mantimmar. Samt efterarbete och 

förberedande av uppföljningsmöte tar ungefär 30 mantimmar. Tiden för själva workshopen 

har inte varit med i beräkningen. (Swereaivf, 2008) 

 

http://www.kunskapsresan.se/
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4. Empiri/Egenundersökning 

4.1 Sammanställning av intervjuer med Sara Yngvesson samt 
Birger Gustafsson 

Resultatet från intervjuer med Sara Yngvesson och Birger Gustafsson, som båda arbetar på 

kostnadsreducering på Volvo PV. 

 

4.1.1  Teardown  
 
Teardown (TD) är en metod som går att använda vid analys av konkurrenters produkter 

eller den egna produkten. Företaget kan analysera vilka material konkurrenternas produkter 

innehåller, hur produkterna tillverkas, vilka komponenter och funktioner produkten har. 

Metoden innebär att företaget utgår ifrån en komplett produkt eller ett system som bryts 

ner i dess beståndelar. På så sätt kan man då få en uppfattning av hur produkten eller 

systemet är uppbyggt, dess detaljer och hur de är hopsatta. TD kallas även för Breakdown 

och genomförs med hjälp utav montörer som bryter ner produkten/bilen i dess delsystem, 

detaljer och lägga ut alla detaljer så att man kan jämföra dessa mot sina egna detaljer. 

Därefter kan alla med produktkunskapen tittar på detaljerna och jämföra dessa och dess 

funktioner. Detta är ofta personal som är intresserade och/eller ansvariga för 

produktens/systems motsvarighet inom det egna företaget. 

Syftet med TD är att förstå konkurrenskostnader och jämföra dessa med sina egna 

kostnader. Man kan även ta reda på vad för teknik och materialval som konkurrenten har 

använt och hur de har valt att bygga upp produkten samt ställa detta i relation till den egna 

produkten. På så sätt kan man förbättra sin produkt, teknik och ta lärdom av sin 

konkurrents misstag och dennes starka sidor. Denna information kan sedan användas för 

att se hur den egna produkten står i relation till konkurrenten, men man kan även använda 

insikterna till att sänka kostnaden på sin egen produkt/system. 

 Fördelar 

 Aktiviteten tar förhållandevis lite tid att genomföra jämfört med en Slow Build 

aktivitet som kräver avsevärt längre tid.  

 Det behövs bara assistans av montörer på plats när produkten brytas ner. 

 Man kan se vad för material som konkurrenten använt. 

 

 Nackdelar 

 Stora kostnad för att införskaffa konkurrentens produkt. 

 Kan inte se hur monteringen utförs t.ex. hur konkurrenter har satt ihop detaljerna.  

 Kan dra felaktiga slutsatser om analysen är bristfällig eller saknar helheten. 

 Vet inte bakgrunden till varför en viss systemlösning valdes av konkurrenten. 
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 Kostnader 

 Tid: det krävs en vecka i sin helhet från att produkten brytes ner tills man kan ha 

öppet hus för aktiviteten. 

 Personal: 1 montör per objekt behövs samt de som ansvarar för konstruktion och 

produktion. 

 Plats: det krävs möteslokal och verkstadsplats. 

 Det krävs tillgång till handverktyg, lyft verktyg och maskiner, det behövs dessutom 

it verktyg och jämförelsematerial. 

 

 

 

4.1.2  Slow Build 
 

Denna metod innebär man sakta bygger ihop en produkt/bil av dess delsystem och detaljer.  

Aktiviteten genomförs genom att man samlar alla beståndsdelar som behövs för att bygga 

ihop en produkt, det kan vara artiklar som man redan har i fabrik eller en konkurrents 

produkt. Om man är intresserad av ett delsystem så köper man hela systemet eller 

komponenterna som den består utav. Om man är intresserad utav att utvärdera en komplett 

produkt från konkurrenten så köper man den och demonterar den försiktig och därefter 

bygger man ihop produkten igen. På så sätt kan man se hur monteringen förmodligen går 

till. Man kan även använda denna metod som ett test för att kontrollera om det går att 

bygga ihop en nykonstruerad produkt eller system enligt den konstruktion man har tagit 

fram och utvärdera vilka brister och problem som kan finnas/uppkomma. 

Efter en Slow Build förväntar man sig att kunna se helheten alltså hur delarna av produkten 

bidrar till den färdiga produkten samt att få kunskap om hur andra tillverkare löser 

konstruktionen av sina system och se hur monteringsbar konstruktionen är. Man kan även 

se hur produkten är uppbyggd från dess komponenter och delsystem. Därigenom kan man 

att ta lärdom utav sina konkurrenter och därigenom spara kostnader. 

 

  Fördelar 

 Lättare att se monteringen jämför med en Teardown. 

 Se hur delarna sitter förhållande till varandra. 

 Takten är långsam så att man hinna se hur produkten monteras. 

 

 Nackdelar 

 Metoden är tidskrävande. 

 Metoden är kostsam därför att man behöver köpa en komplett produkt/delsystem. 

 Kräver mycket personal på plats under lång tid. 

 Många saker som skall organiserar, administreras och planeras. 
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 Kostnader 

 Tid: för att genomföra en Slow Build så krävs det ca fem veckor.  

 Personal: Montör, konstruktör samt ansvariga personer från fabriken. 

 Plats: Det krävs möteslokal, verkstadsplats . 

 Det krävs tillgång till verktyg och maskiner och jämförelsematerial. 

 

 
 
4.1.3  Cut up cars 
 
Som namnet tyder på så är detta ett förstörande prov där man skär up en kaross/produkt 

eller bara en del av produkten eller en detalj som man ska studera. Målet med aktiviteten är 

att kunna se hur produkten/detaljen är uppbyggd.  

 

 Hur genomförs aktiviteten 

Först så måste man införskaffa en detalj eller en produkt från sina konkurrenter och sedan 

skär man upp produkten/detaljen i bitar. Sedan lägger man upp biten/bitarna av 

detaljen/produkten bredvid den egna produkten/detaljen och tillkallar sedan personer som 

ex. konstruktörer, designer och produktionsingenjörer för att komma och studera 

detaljen/produkten. Aktivitet Cut up Cars brukar göras på en detalj men kan även utföras 

på konkurrens produkt/bil. Om det handlar om en hel bil brukar aktiviteten kombinerar 

med Teardown. 

 

 Förväntat resultat 

Genom att skära upp produkten/detaljen så får man en bild av hur produkten/detaljen är 

uppbyggd och på så sätt kan företaget göra förbättringar på sina egna produkter och 

därigenom öka sina konkurrensfördelar och utveckla sin produkt eller detalj på ett sätt så 

att den blir kostnadseffektivare och bättre än konkurrentens. 

 

 Fördelar 

 Att kunna se inuti hur saker och ting är uppbyggda. 

 Kräver inte så mycket förarbete. 

 Tar inte så mycket tid i anspråk för att genomföra aktiviteten. 

 

 

 Nackdelar 

 Kostsam eftersom det är förstörande provning och att man därför måste köpa 

detaljen/produkten. 
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 Kostnader 

 Tiden: ca en dag 

 Personal: ansvarig personal inom produktområden 

 Plats: verkstadsplats och mötesrum. 

 Det krävs tillgång till verktyg och maskiner såsom lyftverktyg, it verktyg och 

jämförelsematerial. 

 

 

4.1.4  Line Walk 
 
Line Walks (LW) är en aktivitet som går ut på att man följer produkten/systemet genom 

alla dess olika produktionssteg i produktionen, från detalj till färdig produkt/system. LW 

innebär att man följer med de olika stegen i produktionen för att se monteringsflöde från 

början till slut. 

 

 Hur genomförs en Line Walk 

Man samlar berörd personal till exempel konstruktören och produktionsingenjören, som tar 

med sig underlagen/instruktionerna och sedan beger man sig till produktionslinan i 

fabriken där de monterar de delarna på produkten som man är intresserad av att se hur det 

går till i verkligheten när de monteras i flödet, jämfört med hur det är dokumenterat i 

instruktionerna att monteringen ska ske. 

 

 Förväntat resultat: 

Efter en Line Walks förväntas det att man kan identifiera om produkten byggs effektivt, 

konsekvent, potentiella problem, om den byggs ergonomiskt och om det finns 

förbättringspotential. Och man har ökat kunskapen hos de inblandade om vad som ingår i 

monteringen från detalj till färdig produkt. 

 

 Fördelar: 

   Lätt att tillämpa. 

   Billig att genomföra jämfört med andra aktiviteter.  

   Man kan lätt upptäcka om man kan förbättra ergonomin för monteringen. 

   Potentiella förbättringsmöjligheter går att upptäcka. 

Man kan upptäcka felaktiga monteringsmetoder som kan leda till kvalitetsbrister/ 

kassaktion. 
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 Nackdelar: 

Man ser bara sitt eget flöde och har ingen konkurrent att jämföra mot. 

Monteringen av detaljerna i produktionen går oftast så snabbt att det är svårt att fånga upp 

alla monteringsmoment för detaljen och ifall det finns skillnad mellan olika montörer. 

Olika montör bygger på olika sätt och det kan variera mellan skiften och fabrikerna om 

man har flera fabriker som gör samma montering. 

 

 

 Kostnader 

 Tid: vanligtvis åtgår det en hel dag för att genomföra aktiviteten. 

 Personal: det krävs 6-8 personer som kommer ifrån t.ex. konstruktion, produktions 

ingenjörer och fabriks personal. 

 Lokal: verkstadslyft, verkstadsplats och möteslokal. Dessutom behövs det 

handsverktyg och it verktyg  

 

 

 

4.1.5 Workshop 
 
Tillämpning av workshop inom Volvo Personvagnar  

 

Denna information om tillämpningen har vi sammanställt efter intervju av vår handledare 

Sara Yngvesson. En workshop är en aktivitet där en grupp intern/extern personal samlas 

och med sin kompetens bidrar med nya idéer om hur en produkt eller detalj kan förbättras. 

En workshop görs ofta tillsamman med andra aktiviteter som ex. Line Walk, Slow Build 

eller Teardown. På företaget görs även workshops kring en specifik produkt/system som 

t.ex. bildörrar och bilstolar. 

Svaret på hur en workshop går till inom företaget är olika p.g.a. det finns olika processer. 

Om man t.ex. gör en workshop kring en specifik produkt så brukar man välja ett 

ämnesområde och sedan bjuda in alla ansvariga personer i företaget inom detta område. 

Den specifika produkten som jämförs kan vara köpt eller lånad och den utvärderas mot den 

egna produkten. Deltagarna är de som är insatta inom sitt område och som kan ge åsikter 

om konkurrenters produkt jämfört med företagets produkt samt att de kan bidra med idéer, 

brainstorming t.ex. hur man kan förbättra framtida produkter.  

 

 Förväntat resultat:  

Att komma fram med nya idéer/koncept som kan bidra till förbättring av produkten. 

Förbättrad kommunikation mellan personal från olika avdelning och en ökad kunskap om 

vilken personal man kan vända sig till för att få hjälp med eventuella framtida problem. 
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 Fördelar: 

 Idégenerering. 

 En tillfället där man får en diskussion i gruppen för att komma fram till lösningar 

till problem. 

 Få en grupp av människor som fokusera på en detalj eller ett system att via en 

diskussions ledare få deltagarna genererade idéer. 

 En väl genomförd workshop genererar mindre efterarbete. 

 

 

 Nackdelar/svagheter: 

 Kräver mycket förarbete. 

 

 

 Risker:  

 För att få en fungerande workshop krävs folk med rätta kompetenser. Det ska vara 

personer som ska ägna sig under workshopens genomförande endast med denna. 

 För att en workshop ska var effektiv behövs en kompetent ledare som ska leda, 

fånga upp alla idéer och få deltagarna att diskutera och anteckna 

 

 

 Kostnader: 

 Tid: workshopens längd är oftast en halv till en hel dag och då har man inte räknat 

in tiden för den initiala planeringen. 

 Personal: en ledare och ansvariga person inom de berörda områdena. 

 Plats: Möteslokal  

 Material/verktyg: det behövs it verktyg och jämförelsematerial. 

 

 

 

4.2 Intervju med Ivar Hammarstedt 

Tillämpning av Benchmarking (BM) i Volvo PV 

 

Ivar Hammarstedt arbetar med BM på Volvo PV. Det finns olika typer av BM som 

genomförs på företaget och det är mestadels kostnads BM som fokuserar på 

produktkostnad och egenskapanalys. Han beskriver sina arbetsuppgifters enligt följande 

”att försöka förstår så mycket som möjligt om konkurrenter och jämföra detta mot den 

egna verksamheten”. Detta innebär att han och hans kollegor försöker ta reda på var man 

står i förhållande till konkurrenter och ta reda på så mycket de kan om konkurrenterna. 

Som hur konkurrenterna låg till igår och hur de ser de ut idag, vad de har för styrkor och 

svagheter samt identifiera den egna styrkan respektive svagheter. Begreppet Benchmarking 
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är väldigt känt men enligt honom har metodiken blivit missbrukad på grund av att för stor 

fokus lagts på kostnad och inte lika mycket fokus på funktionaliteten som också är en 

viktig del i BM.  

 

 Genomförande 

1. Processen börjar med att välja ut en produkt, system eller detalj. 

2. En tvärfunktionell grupp bildas. 

3. Upprätta någon form av frågor. Det brukar vara cirka tio frågor som rör sig inom 

fyra områden: utveckling, produktion, distribution och service. 

4. Ta in produkten (en bil eller delar av en bil), kan även till exempel ta in kunder och 

reklambolag. Produkten skruvas isär för att studera och försöker förstå hur den 

sitter ihop, sedan analyserar man hur dessa skapa produktens egenskaper. Man göra 

en marknadsundersökning med hjälp av kunder som man har bjudit in. Olika 

reklambolag kan göra olika prestationer för att marknadsföra försäljningen av 

produkten på olika sätt. 

5. Svara på de tio frågorna.  

6. Tar fram ett underlag som hjälper företag tar ett beslut. 

 

 

 Förväntat resultat 

Efter en genomförd BM förväntar man sig att få fram ett antal fakta och hitta nya vägar 

som kan underlätta att fatta ett beslut om produktkostnad och produktutveckling. 

 

 Fördelar 

 Bra verktyg till förbättringar. 

 Skapa en plattform om hur man i relation till konkurrenterna. 

 BM ges information som underlättar för företag att fatta beslut som ofta handlar om 

stora pengar eller risken. 

 Få ett team att inrikta sig på ett mål. 

 Att får en kunskap/förståelse om vad som företag är bra på respektive dålig på i 

förhållande till sina konkurrenter och vad man måste satsa på för att vinna i 

längden. 

 

 

 Nackdelar 

 BM ett dåligt verktyg om man gör någonting som inte finns eller som inte någon 

har gjort tidigare. 

 Krävs mycket planering innan genomförandet. 

 Krävs rätta kompetens för att genomföra en BM. 
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 Kostsam och det är ofta personalkostnaden som är större än materialkostnaden, 

detta är på grund av de som utför en BM har ofta andra arbetsuppgifter som blir 

lidande när de arbetar med en BM.  

 ”Tillämpning av BM kräver att mottagare är väldigt ödmjuk”. Resultatet av en BM 

hänger på om alla som är involverar är öppna och beredd att höra sanning vad som 

de är dåliga på och vad som behövs förbättras eller ändras. Här handlar det inte om 

personlig kritik, utan att alla bör tänka på vad vi behöver förbättra oss på för att 

kunna bidra till företagets utveckling och fortvarighet. 

 

 

 Kostnader 

 Uppskattad tidsåtgång för en komplett bil är två månader och för små BM en halv 

till en hel dag.  

 Personal: Intern- och även extern personal med olika relevanta kompetenser krävs. 

 Lokal: möteslokal och verkstadslyft 

 Verktyg och material: som handsverktyg, it verktyg och jämförelsematerial 

 
 
 

4.3 Intervju med Johan Rosell 

Tillämpning av DFA i Volvo PV 

 

Johan Rosell arbetar med DFA på Volvo PV. Hans arbetsuppgifter är att ta hand om 

metoden, utvecklar arbetssätt där metoden används och se till att DFA metodiken används. 

Målet med DFA är att reducera antal monteringsartiklar och därmed underlätta hanteringen 

av alla detaljer och därigenom minimera kostnaden. För att stödja arbetssättet så finns en 

checklista (mall) där alla frågor som ska besvaras är sammanställda. Ett exempel på tre 

grundfrågor är följande: är rörelse nödvändigt? Behövs annat material?, Är separat 

montering nödvändig? osv. För att genomföra en effektiv DFA så krävs personal som har 

rätt kompetens, rätt verktyg som Catia-modell och excelformulär. Problem som användare 

brukar stöta på är att de inte kan hitta artiklar som går att integrera. Resultatet av DFA är 

att kunna se möjlighet till integrering med hjälp av DFA-analys så att man redan i tidigt 

skede kan bedöma monterbarheten och monteringsergonomin för detaljen eller 

komponenten. 

 

 Kostnader: 

 Tidsåtgång: från 4 timmar upp till 1 dag beror på hur många system och detaljer 

som studeras. 

 Personal: ca 5 personer. 

 Lokal: verkstadsplats och möteslokal. 

 Utrustning som Catia-modell och excelformulär 
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4.4 Intervju med Reine Sandqvist och Rune Ottosson 

Tillämpning av Konkurrensanalys i Volvo PV 

 

Reine Sandqvist och Rune Ottosson har båda arbetat med konkurrensanalys på Volvo PV. 

Syftet med en konkurrensanalys är att ta reda på var man står i förhållande till 

konkurrenterna teknikmässigt och hur andra har valt att möta kundbehov. De flesta företag 

gör någon form av konkurrensanalys, man kan inte börja med någonting utan att först ha 

undersökt marknaden. 

 

 Hur genomförs Konkurrensanalys på Volvo PV 

Efter att först har sammanställt en arbetsplan så införskaffas konkurrentens produkt som 

man valt att studera, det kan t.ex. vara fem bilar som har blivit identifierade som 

konkurrenter. Montörer från produktion kommer att demontera bilarna och sedan kommer 

en ansvarig grupp att studera alla detaljerna som har demonterats för att identifiera det 

material, teknik och tillverkning som konkurrentens produkt/detalj har. Man jämför dessa 

med en egen produkt från samma produktsegment. Alla intressanta kriterier från 

konkurrens produkter ska fyllas i en typ av ”bedömningsdiagram” eller bedömningsmatris 

som avses för det man vill studera som t.ex. ur ”tillverkning” aspekt eller ”miljö” aspekten. 

Utifrån diagrammet/matrisen gör företaget en analys och bedömning efter en poäng skala 

(från 0–10) kriterierna som t.ex. monteringsbarhet, monteringstid. Utifrån analysen gör 

man en produktplanering som används som input av konstruktion. Beroende på hur djup 

analys företaget vill göra eller hur mycket som skall dokumenteras så krävs det olika 

mängd resurser. En konkurrensanalys brukar analysera detaljer med avseende på kostnad, 

vikt, monteringsbarhet och monteringstid. 

 

 Förväntat resultat 

Efter analysen förväntas ansvariga personer får baskunskaper om till exempel vad det är 

som kunden saknar och vart är konkurrenterna på väg. Baskunskaperna skall alltid 

uppdateras och utvecklas för att man ska kunna uppfylla kundens behov och krav. Det 

bästa av resultaten är de som man kan applicera för att få ”optimerade lösningar” dvs. att 

man identifierar billiga och bra lösningar. 

 

 Fördelar 

 Undvika misstag genom att lära av andra misstag. 

 Man kan ta reda på hur konkurrens bilar uppför sig och är uppbyggda, för att sedan 

ställa detta i relation till dess kunders krav.  

 Man kan lära sig hur konkurrenterna tänker.  
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 Utifrån analysen kan man bygga bilar med bättre kvalitet/funktioner än vad 

konkurrenterna har. 

 Få kunskap om vad konkurrenterna gör så att man i tidigt skede vid nykonstruktion 

kan ta detta i beaktning om hur man ska positionera sig. Detta så att man inte sent i 

konstruktionsprocessen börjar reagera med mycket förändringar, eftersom det är 

dyrt och tidskrävande att göra stora förändringar. 

 Detta ger mycket kunskap om konkurrenterna. 

 

 

 Nackdelar 

 

Dessa är sammanställda från intervjun med Reine och Rune. 

 Tidskrävande. 

 Om inte aktiviteten är optimerad kan det sluta i att man demonterar och monterar 

produkten för analys ett antal gången i onödan. 

 Resurskrävande. 

 Det krävs närvaro av beslutsfattande personal för att kunna implementera resultaten 

innan konkurrenterna kommer först ut med ny teknik som uppfyller kundens krav 

och önskemål. 

 Man måste ta i beaktning att även ens konkurrenter utvecklar kontinuerligt sina 

produkter och de analyserar även sina konkurrenter. 

 

 

 Kostnad  

 Tid: hur lång tig det tar att genomföra en konkurrensanalys beror på vad det är som 

man är intresserad att göra en analys av, en motor kan t.ex. ta ett halvt år. 

 Personal: 6-7 personer och det brukar vara konstruktör, inköp, produktions 

ingenjör, service, montör samt de som planerar och dokumenterar. 

 Lokal: verkstads lyft, verkstadsplats och mötesrum 

 Utrustning som t.ex. verktyg och testutrustning  
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5. Resultat 
 
5.1 Sammanfattningsmatris 
 

 

AKTIVITET BESKRIVNING 
FÖRVÄNTAT 

RESULTAT 
FÖRDELAR NACKDELAR 

Benchmarking 

(BM) 

• BM är ett analytiskt 

verktyg som används för att 

mäta & jämföra 

affärsverksamhet, funktioner 

eller processer mot bäst-i-

klassen-utövare. BM 

kommer att leda till 

förbättring om man kan 

identifierar brister, eller 

ineffektivitet, i produkter, 

processer, system eller 

organisationer 

• Efter en genomförd BM 

förväntar man sig att få 

fram ett antal fakta och 

hitta nya vägar som kan 

underlätta att fatta ett 

beslut om produktkostnad 

och produktutveckling. 

”Tillämpning av BM 

kräver att mottagare är 

väldigt ödmjuk”  

• Bra verktyg till förbättringar  

• Få ett team att inrikta sig på 

ett mål 

• Skapa en plattform om hur 

man i relation till 

konkurrenterna 

• Kostsam 

• Tidskrävande 

Cut up Cars 

• Detta ett förstörande prov 

där man skärar up en 

kaross/produkt eller bara en 

del av produkten eller en 

detalj som ska studeras. 

Målet med aktiviteten är att 

kunna se hur produkten/ 

detaljen är uppbyggd 

• Resultatet ger en bild av 

hur produkten/detaljen är 

uppbyggd och på så sätt 

kan företaget göra 

förbättringar på sina egna 

produkter och därigenom 

öka sina 

konkurrensfördelar och 

utveckla sin produkt eller 

detalj på ett sätt så att den 

blir kostnadseffektivare 

och bättre än 

konkurrentens 

• Att kunna se inuti hur saker 

och ting är uppbyggda. 

• Kräva inte så mycket 

förarbete. 

• Ta inte så mycket tid i 

anspråk för att genomföra 

aktiviteten. 

• Kostsam eftersom det är 

förstörande provning och 

att man därför måste köpa 

detaljen/produkten. 

Design for 

Assembly (DFA) 

• Med DFA kan antal 

monterings artiklar reduceras 

& därmed underlätta 

hanteringen av alla detaljer 

och därigenom minimera 

kostnaden. 

• Man kan se möjlighet till 

integrering med hjälp av 

DFA-analys så att man 

redan i tidigt skede kan 

bedöma monterbarheten & 

monteringsergonomin för 

detaljen eller 

komponenten. 

• Effektivt sätt för att minska 

antal artiklar. 

• Är ett strukturera arbetssätt 

för att se vilka artiklar som 

integreras med varandra. 

• Komplicerat att fylla i 

den befinnliga Excel 

formuläret. 

• Tidskrävande 

Five Why's  

• Användning en systematisk 

frågoteknik för att söka efter 

grundorsak till ett problem. 

Metoden fungerar bäst om 

inblanda personer är insatta i 

problemet och då de svarar 

fullständigt ärligt på frågorna 

och om de har en korrekt & 

komplett 

problemformulering. 5 

Why's kan använda i 

Workshop 

• Efter genomförande av 

metoden förväntat man att 

kunna hitta problemets 

grundorsak  

• Ett hjälpmedel för att 

identifiera grund-orsaken av 

ett problem. 

• Hjälper till att bestäm 

förhållandet mellan olika 

bakomliggande orsakerna till 

ett problem. 

• Är en enkel metod, snabb, 

smidigt och lätt att genomföra 

utan statistisk analys. 

• Resultatet är inte 

repeterbart därför att 

olika personer kan 

komma fram till olika 

grundorsaker till 

problemet 
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Konkurrensanalys 

• Analyserar konkurrenter för 

att ta reda på så mycket som 

möjligt om dem, nuvarande 

och potentiella positionering. 

Informationer om konkurrens 

produkter, tekniker, priser, 

marknadsföring, 

kundsegment, 

distributionskanaler, 

resurser, lönsamhet och 

mycket annat är sådan 

information som är intressant 

för företaget och som kan få 

fram av en konkurrensanalys 

• Genererar informationer 

som behövs för att kunna 

sätta upp en handlings-

plan& utveckla 

konkurrensstrategier, som 

bäst positionerar företagets 

produkter gentemot 

konkurrenternas. Företag 

kan se hur väl förberedda 

dess konkurrenter är och 

göra en bedömning av 

konkurrentens framtida 

positionering, som hur kan 

konkurrenterna tänkas 

agera och om de utgör ett 

hot mot företagets tänkta 

och nuvarande position.  

• Genom att aktiv hålla sina 

konkurrenter under uppsikt så 

kan det eget företag få en 

bättre förståelse för vilka 

produkter som marknaden 

efterfrågar och hur 

konkurrenterna marknadsför 

sig samt hur det eget företag 

bör positionera sig i 

förhållande till sina 

konkurrenter 

•Utveckla/öka sina 

konkurrensfördelar 

• Tidskrävande. 

• Om inte aktiviteten är 

optimerad kan det sluta i 

att man demonterar och 

monterar produkten för 

analys ett antal gången i 

onödan. 

• Resurskrävande. 

• Det krävs närvaro av 

beslutsfattande personal 

för att kunna 

implementera resultaten 

innan konkurrenterna 

kommer först ut med ny 

teknik som uppfyller 

kundens krav och 

önskemål. 

 

Kaizen 

• Ett företags filosofi 

etablerat i Japan, innebär 

förbättringar i allt både privat 

och i arbetslivet, ser både till 

helheten och detaljer. 

Begreppet betraktas som ett 

koncept, inget sofistikerat 

eller komplicerat med 

mycket enkla och 

grundläggande tankegångar. 

• Att sortera, urskilja det 

som inte behövs i ett 

arbete. För att få ut så få så 

möjligt defekta produkter 

ut, ta bort spill och 

resursslöseri, samt att 

kunden utvärderas för att 

se om den är nöjd. 

Att ta bort så många 

”intet” så möjligt vid 

förändringen 

• Förbättrad produktivitet 

• Förbättrat kvalitet 

• Bättre säkerhet 

• Snabbare leveranser 

• Lägre kostnader 

• Större kundtilfredställelse 

• Kräver långsiktig 

disciplin  

• Tar tid vid förändring 

eftersom förändringar är 

små. 

Kaizen Costing 

• Är en process, varför det 

inte finns ett sätt att arbeta 

genom den, i praktiken 

innebär det att vid ingången 

av en viss period sätts ett 

eller flera kostnadsmål, som 

vid periodens slut ska 

uppnås. 

• Att analys genomförs vid 

varje periods början och 

innebär kontinuerligt 

reducering av kostnader. 

Detta försöker man uppnå 

genom att ställa formella 

krav på 

kostnadsreducerande 

åtgärder. 

• Skapar en dialog och respekt 

för dessa vems uppgift är att 

reducera kostnader som 

uppfattas som icke värde 

tillfogande 

• Långsiktig kompetens 

utveckling, som riktas in mot 

händelser som uppstår tidigt i 

processen.                                    

• Resultat frambringar 

kapacitet att överleva i kort 

drag. 

• Investeringsbedömningen 

besluts i förskott för att få det 

enkelt att skriva relevanta 

värden görs av den 

implementerade gruppen.                                          

• Kontinuerligt 

reducering av kostnader 

kan ge sämre kvalitet 

Line Walks 

• Aktiviteten går ut på att 

konstruktör och beredning 

följer med de olika stegen i 

produktionen för att se 

monteringsflöde från början 

till slut 

• Med Line Walks kan 

man identifiera om 

produkten byggs effektivt, 

konsekvent, potentiella 

problem, om den byggs 

ergonomiskt och om det 

finns förbättringspotential. 

Samtidigt bidrar till ökat 

kunskapen hos de 

inblandade om vad som 

ingår i monteringen från 

detalj till färdig produkt. 

• Lätt att tillämpa. 

• Billig att genomföra jämfört 

med andra aktiviteter.  

• Man kan lätt upptäcka om 

det går att förbättra 

ergonomin för monteringen 

• Potentiella förbättrings-

möjligheter går att upptäcka. 

• Man kan upptäcka felaktiga 

monteringsmetoder som kan 

leda till kvalitetsbrister/ 

kassaktion. 

•  Se bara sitt eget flöde 

och har ingen konkurrent 

att jämföra mot. 

• Monteringen av 

detaljerna i produktionen 

går oftast så snabbt att det 

är svårt att fånga upp alla 

monteringsmoment för 

detaljen och ifall det finns 

skillnad mellan olika 

montörer. 
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Lean Thinking 

• Är grundläggande 

affärslogik, som är svår att 

göra. LT hittar vägar att göra 

mer med mindre, mindre 

mänskligprestation, mindre 

utrusning, mindre tid, samt 

mindre utrymme. 

• Att bli snabbare, 

billigare, bättre än sina 

konkurrenter genom att 

hitta vägar att göra mer 

med mindre 

• Resurssnål tillverkning 

 • Tid för marknadsföring 

halveras 

• Arbetsproduktivitet 

fördubblas  

• Ledtiden minskar med 90 % 

• Investering minskar med 

90% 

 • Bred utbud till låga 

kostnader 

• Tar lång tid då det är 

mental mognadsprocess 

hos alla medarbetare 

Lean Production 

• Tillverknings metod med 

mål att få rätt saker till rätt 

plats, vid rätt tidpunkt, första 

gången, samtidigt att 

minimera avfall som leder 

till förbättrat materialflöde 

och bättre kvalitet. Syftet att 

eliminera slöseri och skapa 

värde med kundfokus som 

mål. 

• Att få kvalitet i varje led 

• Strävan att skapa 

behovstyrda processer  

• Bygga in system som 

upprätthåller felfria 

processer 

• Förminskad inventarium 

• Förbättrat kvalitet 

• Krav för förminskade 

utrymme 

• Kortare ledtider 

• Lägre kostnader 

• Ökad produktivitet 

• Kräver mycket tid att få 

med en hel grupp med sig 

• Ökad 

personalomsättning ger 

ökade kostnader för 

utbildning av personal. 

Orsak-Verkan-

diagram 

(Fiskbendiagram) 

• ”Fiskbensdiagrammet 

består av en "ryggrad" som i 

ena änden har ett "huvud" 

där problemet skrivs in av 

"ben" som utgår från 

"ryggraden" och slutar i 

(tänkbara) huvudorsaker till 

problemet, mellan linjen från 

(tänkbara) huvudorsaker och 

ryggraden fins mindre grenar 

på benen där allt mer 

detaljerade orsaker kan 

skrivas in.”  

• Med fiskbensdiagram 

kan orsaker till ett problem 

spåras ut och det är ett 

strukturerat arbetssätt som 

kan hjälpa till då man 

försöker att finna alla 

möjliga orsaker till ett 

problem som t.ex. 

kvalitetsproblem.  

• Ge en överblick och 

strukturering av ett system 

eller ämnesområde genom 

den samlade kunskapen och 

samförståndet i gruppen, 

tillsamman skapas stöd för 

olika lösningar.                       

• Koncentrerar på orsaker, 

inte på symtom. 

• Att samla en grupp 

kompetenta människor 

under genomförande av 

diagrammet utgörs en 

extra personalkostnad 

• Metoden har liten 

användbarhet för extremt 

komplexa problem, där 

många orsaker och många 

problem är besläktade 

med varandra 

PDCA 
• PDCA-cykeln står för 

Planera – Genomföra – 

Utvärdera – Förbättra 

• Syftet med modellen är 

att förbättra 

kvalitetsarbetet och 

därigenom bespara tid och 

att onödiga kostnader 

uppstår. 

• Utveckling av mänskliga 

resurser. 

• Process för problemlösning. 

• Projektledning. 

• Ständig utveckling. 

• Ny produktutveckling. 

• Processförsök. 

• Måste kunna definiera 

problemet. 

Slow Build 

• Denna metod innebär man 

sakta bygger ihop en 

produkt/bil av dess 

delsystem och detaljer 

• Efter en Slow Build 

förväntar man sig att 

kunna se helheten alltså 

hur delarna av produkten 

bidrar till den färdiga 

produkten. Få kunskap om 

hur andra tillverkare löser 

konstruktionen av sina 

system och se hur 

monteringsbar 

konstruktionen är. Man 

kan även se hur produkten 

är uppbyggd från dess 

komponenter och 

delsystem. Därigenom kan 

man genom att ta lärdom 

utav sina konkurrenter och 

därigenom bespara 

kostnader 

• Lättare att se monteringen 

jämför med en Teardown. 

• Se hur delarna sitter 

förhållande till varandra. 

• Takten är långsam så att 

man hinna se hur produkten 

monteras 

• Metoden är 

tidskrävande. 

• Metoden är kostsam 

därför att man behöver 

köpa en komplett 

produkt/delsystem. 

• Kräver mycket personal 

på plats under lång tid. 

• Många saker som skall 

organiserar, administreras 

och planeras. 
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Supplier Design 

Engagement 

• Leverantör design 

engagemang är ett sätt som 

företag kan dra nytta av 

skickligheten och kunskap 

från leverantör partner inom 

Ford/PAG TVM team 

struktur 

• Att accelerera design 

optimering, säkra 

kvalitets- och eliminerar 

slöseri med avsikten att 

identifiera betydande kost 

reduktion möjligheter 

• Processen förstärker 

relationer mellan företaget 

och dess nuvarande 

leverantörer.  

• Om företaget lägger 

hela utvecklingen hos en 

leverantör så blir de låsta 

vid leverantörens 

lösningar och deras 

detaljer.  

• Det finns också en risk 

att om företaget inte har 

en del kunskap om 

området så de helt 

utelämnade till 

leverantören och kan gå 

miste om nya billigare 

bättre metoder/lösningar. 

  

Teardown 

• Metoden innebär att man 

utgår ifrån en komplett 

produkt eller ett system som 

man bryter ner i dess 

beståndsdelar. På så sätt kan 

man då få en uppfattning av 

hur produkten eller systemet 

är uppbyggt, dess detaljer 

och vidare på hur de är 

hopsatta. Man kan även titta 

på hur detaljen troligtvis är 

producerad och vilket 

material detaljerna är 

konstruerad utav.  

• Aktiviteten ger 

information om vad för 

teknik och materialval som 

konkurrenten har använt 

och hur de har valt att 

bygga upp produkten samt 

ställa detta i relation till 

den egna produkten. På så 

sätt kan man förbättra sin 

produkt, teknik och ta 

lärdom av sin konkurrents 

misstag och dess starka 

sidor. Denna information 

kan sedan användas för att 

se hur den egna produkten 

står i relation till 

konkurrenten, men man 

kan även använda 

insikterna till att sänka 

kostnaden på sin egen 

produkt/system. 

• Aktiviteten tar 

förhållandevis lite tid att 

genomföra jämfört med en 

Slow Build aktivitet som 

kräver avsevärt längre tid.  

• Det behövs bara assistans av 

montörer på plats när 

produkten brytas ner. 

• Man kan se vad för material 

som konkurrenten använt. 

• Aktiviteten kan kombinera 

med Cut up Cars och på så 

sätt kan man bespara 

kostnader. 

• Stora kostnad för att 

införskaffa konkurrentens 

produkt. 

• Man kan inte se hur 

monteringen utförs t.ex. 

hur konkurrenter har satt 

ihop detaljerna.  

• Man kan dra felaktiga 

slutsatser om analysen är 

bristfällig eller saknar 

helheten. 

• Man vet inte 

bakgrunden till varför en 

viss systemlösning valdes 

av konkurrenten. 

Value Analysis 

• Är baserat på applikationer 

av funktionsanalys till 

beståndsdelarna av en 

produkt. VA tekniken stöttar 

kostnadsreduktions 

aktiviteter genom att 

förbinda kostnader av delar 

till deras fungerande insats? 

VA fastställer en bas 

funktion som vad som helst 

som gör att produkten 

fungerar eller säljs 

• Att hålla funktionalitet 

konstant och reducera 

kostnader.                                  

• Att hålla kostnader 

konstanta och höja 

funktionalitet 

• Ger lägre livscykelkostnader 

• Ger marknadsförståelse 

• Lägre kostnadslösning 

• Ger längre 

produktutveckling tiden 

• Det tar tid och rätt 

kompetens eftersom man 

måste använda sig utav 5 

stycken metoder för att nå 

målkostnader så som 

Funktionsanalys, 

Kostnadstabell, 

Kundcentrerad planering, 

Fel effekt analys och 

Modularisering 

Value Engineering 

• Är en funktionsinriktad 

systematisk lag team 

angreppssätt som används till 

att analysera och förbättra 

värde av an produkt. Kraftig 

metodologi för lösning av 

problem eller att reducera 

kostnader medan man 

förbättrar resultat. 

• Definiera problem, hitta 

angreppssätt till lägre 

kostnad, applicera 

kostnads jämförelse, 

definiera optimalaste 

alternativen, lägga fram 

resultat 

• Optimerar kvalitet o resultat 

• Minskar totala 

livscykelkostnader i projekt 

eller process 

• Minimera slöseri i 

tillverkning genom att 

avlägsna onödiga utförande 

• Förenklar och förbättrar för 

funktionell pålitlighet 

systemutföranden 

• Identifiera potentiella risker 

och garanterar lösningar för 

att mildra skada 

• Kan vara tidkrävande 
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Value 

Management 

• Är en term för att beskriva 

filosofi i sin helhet och 

teknikens rang. VM är ett 

enkelt koncept som i första 

hand engagerar workshop i 

vilka professionella och 

klienterna representerar 

sökning för bättre värde. 

Är ett sätt att motivera 

människor att utveckla sin 

egen och gruppens expertis 

med syfte att maximera total 

kapacitet av en organisation. 

• Stödjande kultur  

• Bra lagarbete 

• Klara av tuffa mål 

• Bolagsledningens 

engagemang  

• Innovativa metoder och 

verktyg 

• Bättre affärsbeslut genom att 

ge beslutsfattare ett ljud som 

grund för sina val.                           

• Förbättrade produkter till 

externa kunder genom en 

tydlig förståelse och ge 

passande prioritet till dess 

verkliga behov.                                               

• Förbättrad intern 

kommunikation och 

gemensamma kunskaper om 

de viktigaste 

framgångsfaktorer för 

organisationen.                              

• Ökad konkurrenskraft 

genom att underlätta tekniska 

innovationer 

• Värdebaserad styrning 

är övergripande holistisk 

managementfilosofi som 

ofta kräver kultur 

förändring. P.g.a. detta är 

värdebaserad 

styrningsprogram typiska 

storskalliga insatser. För 

att vara lyckosamma tar 

det betydligt mer tid, 

resurser och tålamod i 

anspråk. 

• Ekonomisk mervärde, 

resultatstyrning och 

balanserad styrkost är 

mycket mäktiga 

ledningsupportande 

verktyg och process. De 

har sina kostnader, därför 

är det inte allmänt rådligt 

att gå för djupt i detalj 

och använda mätmetoder 

som är överkomplexa.                         

• Omfattande träning och 

managementkonsult 

verksamhet är tillrådlig 

och även nödvändig, men 

kan vara alldeles för dyr. 

Workshop  

• En workshop är en aktivitet 

där en grupp intern/extern 

personal samlas och med sin 

kompetens bidrar med nya 

idéer om hur en produkt eller 

detalj kan förbättras. En 

workshop görs ofta 

tillsamman med andra 

aktiviteter som ex. Line 

Walk, Slow Build eller 

Teardown. I workshopen kan 

olika verktyg användas så 

som PDCA eller Five Why's  

• Att komma fram med 

nya idéer/koncept som kan 

bidra till förbättring av 

produkten. Förbättrad 

kommunikation mellan 

personal från olika 

avdelning och en ökad 

kunskap om vilken 

personal man kan vända 

sig till för att få hjälp med 

eventuella framtida 

problem. 

 

• Ett tillfälle där man får en 

diskussion i gruppen för att 

komma fram till lösningar till 

problem. 

• Få en grupp av människor 

som fokusera på en detalj 

eller ett system att via en 

diskussions ledare få 

deltagarna genererade idéer. 

• En väl genomförd workshop 

genererar mindre efterarbete. 

• Det krävs mycket 

förberedelse och 

planerande innan 

igångsättandet för att få 

en lycka workshop 

• Extra personal tid 

medför extra kostnader 
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5.2 Resursmatris 
 
 

Kostnader 

Aktiviteter Tidsåtgång ca Personal Antal Material/Verktyg 

Ja/

Nej Lokal 

Ja/

Nej 

Benchmarking 2 mån/bil 
 ca 5 

personer 

Montör 1 Hand verktyg ja Verkstads lyft  ja 

Ingenjör 1 It verktyg ja Verkstadsplats  nej 

Projektledare 1 Lyft verktyg ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 1 Jämförelsematerial ja     

Design for 

Assembly 

4 tim upp till 1 

dag 

 5 

personer 

Montör 1 Hand verktyg nej Verkstads lyft  nej 

Ingenjör 1 It verktyg  ja Verkstadsplats  ja 

Projektledare 1 Lyft verktyg nej Möteslokal  ja 

Konstruktör 2 Jämförelsematerial nej     

Cut up cars ca 1 dag 
 ca 4 

personer 

Montör 1 Hand verktyg ja Verkstads lyft  ja 

Ingenjör 1 It verktyg ja Verkstadsplats  ja 

Projektledare 1 Lyft verktyg ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 1 Jämförelsematerial ja     

Fem Varför 
1 tim till 1/2 

dag  

ca 2-3 

personer 

Montör   Hand verktyg nej Verkstads lyft  nej 

Ingenjör 1  It verktyg ja Verkstadsplats  nej 

Projektledare 1  Lyft verktyg nej Möteslokal  ja 

Konstruktör 1  Jämförelsematerial ja     

Konkurens-

analys 
1 vec. till 1/2 år 

ca 6-7 

personer 

Montör 1 Hand verktyg ja Verkstads lyft  ja 

Ingenjör 2 It verktyg ja Verkstadsplats  ja 

Projektledare 1 Lyft verktyg ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 2 Jämförelsematerial ja     

Kaizen 
1 vec. till 1 

månad 

 ca 3-5 

personer 

Ledning 1 Hand verktyg nej Verkstads lyft  nej 

Ingenjör  1  It verktyg ja Verkstadsplats  nej 

Projektledare  1  Anteckningsmaterial ja Möteslokal  ja 

Konstruktör  1  Jämförelsematerial ja     

Kaizen Costing upp till 1 vec. 
 ca 5 

personer 

Montör 1 Hand verktyg nej Verkstads lyft  nej 

Ingenjör 2 It verktyg ja Verkstadsplats  nej 

Projektledare 1 Anteckningsmaterial ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 1 Jämförelsematerial nej     

Lean Thinking 1 dag till 1 år 

 ca 3 

personer 

till alla 

inblanda

de i ftg 

Ledning 1  Hand verktyg nej Verkstads lyft  nej 

Ingenjör 1  It verktyg ja Verkstadsplats  nej 

Projektledare 1  Anteckningsmaterial ja Möteslokal  ja 

Fabriks-

personal Alla 
Jämförelsematerial nej 

 Utbildnings- 

lokal 
 ja 
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Lean 

Production 

2 vec. till flera 

år 

 Alla 

inblanda 

i ftg 

Ledning 3  Hand verktyg ja Verkstads lyft  nej 

Ingenjör 1  It verktyg ja Verkstadsplats  ja 

Projektledare 1  Anteckningsmaterial ja Möteslokal  ja 

Fabriks-

personal Alla  
Jämförelsematerial nej     

Line Walk vanligt 1 dag 
 5 

personer 

Montör 1 Hand verktyg ja Verkstads lyft  ja 

Ingenjör 1 It verktyg ja Verkstadsplats  ja 

Projektledare 1 Lyft verktyg ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 1 Jämförelsematerial ja     

PDCA Upp till 1 dag 
 ca 2-3 

personer 

Montör   Hand verktyg nej Verkstads lyft  nej 

Ingenjör 1  It verktyg ja Verkstadsplats  nej 

Projektledare 1 Anteckningsmaterial ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 1  Jämförelsematerial ja     

Slow Build ca 5 veckor 
 ca 5 

personer 

Montör 1 Hand verktyg ja Verkstads lyft  ja 

Ingenjör 1 It verktyg ja Verkstadsplats  ja 

Projektledare 1 Lyft verktyg ja Möteslokal  nej 

Konstruktör 1 Jämförelsematerial ja     

Teardown ca 1 vecka 
 ca 5 

personer 

Montör 1 Hand verktyg ja Verkstads lyft  ja 

Ingenjör 2 It verktyg ja Verkstadsplats  ja 

Projektledare 1 Lyft verktyg ja Möteslokal  nej 

Konstruktör 1 Jämförelsematerial ja     

Value 

Management 

6 månader till 1 

år 

 ca 1-5 

personer 

Kostnadspara

meter 1  
Hand verktyg nej Verkstads lyft  nej 

Inköpare 1 It verktyg ja Verkstadsplats  nej 

Projektledare 1 Anteckningsmaterial ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 1  Jämförelsematerial nej     

Value Analysis 
1dag till en 

vecka 
5- 8 pers. 

Ekonom 1 Hand verktyg nej Verkstads lyft  nej 

Ingenjör 2  It verktyg ja Verkstadsplats  nej 

Projektledare 1  Anteckingsmaterial ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 1  Jämförelsematerial ja     

Value 

Engineering 
upp till 1 år 

 ca 10 till 

alla som 

inblanda 

i 

produkti

onskedja

n  

Montör, 

leverantör 2  
Hand verktyg ja Verkstads lyft  nej 

Ingenjör 6  It verktyg ja Verkstadsplats  ja 

Projektledare 1  Anteckningsmaterial ja Möteslokal  ja 

Konstruktör 1  
Jämförelsematerial nej     

Workshop 1/2 till 1 dag 
 ca 6-8 

personer 

Montör 1 Hand verktyg nej Verkstads lyft nej  

Ingenjör 1 It verktyg ja Verkstadsplats nej  

Projektledare 1 Lyft verktyg nej Möteslokal  ja 

Konstruktör 1 Jämförelsematerial ja     
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6. Diskussion  

Vi fokuserar på kostnadsreducering avseende montering effektivisering av produkten 

eftersom de flesta företag producerar någon form av produkt varför det är intressant att 

undersöka möjligheten till kostnadsreduceringar på sina produkter. 

Det finns många olika metoder för att genomföra kostnadsreduceringar av produkten, 

processen och ledningen. Det är viktigt att man inte bara tar en metod och använder den 

utan att först ha tänkt igenom om metoden är lämpligt för analys inom det egna företaget. 

Vissa delar har man kanske redan och vissa metoder är inte användbara inom alla områden 

och en del måste ha en gedigen förankring i företagsledningen innan man kan använda dem 

effektivt. 

Vi tycker att eftersom Kanomodellen egentligen inte tillför produkten något värde, tror vi 

inte att vi behöver ha in den i matrisen över de aktiviteter som beskriver 

kostnadsreduceringen av produkten. Det gäller även QC-story, de sju ledningsverktyg 

eftersom de är bara ett verktyg som används för att lösa problem. System Review kommer 

inte med i Matriserna eftersom det är en metod som ingår i en Teardown process. 

 

 

7. Slutsatser  

Vår ambition var att försöka hitta så många kostnadsreduceringsmetoder som möjligt för 

produkter som kan användas på Volvo PV. En del information om olika 

metoder/aktiviteter har vi hämtat från Lean konceptet eftersom vi tycker att Lean riktar in 

sig på kostnadsbesparingar. De aktiviteter som vi anser kan användas på Volvo tar vi upp i 

en matris tillsammans med redan befintliga metoder/aktiviteter som företaget använder sig 

utav. Allt detta görs för att få en bättre översikt över de olika metoderna/aktiviteterna. 

Matrisen visar metodernas innebörd, fördelar, nackdelar, resultat som fåtts ut vid 

genomförandet samt de fysiska kostnader så som tid, material, personal och lokal. 

Genom matrisen kan företaget lätt ta fram information som kan underlätta både för interna 

och externa intressenter att hitta aktuell information om den metod som de vill använda sig 

utav för tillfället. Eller rent av att hitta en överskådlig bild av metoderna.  

 

 

7.1 Förslag på fortsatt studie 

Eftersom vårt arbetsområde är stort och behandlar många olika aktiviteter tycker vi att man 

kan fördjupa studien genom att visa sätt att införa de aktiviteter som kommer från Lean-

konceptet i företaget och räkna ut vad det kostar att införa en ny metod/aktivitet.   
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Bilaga 1 - Frågor till intervju 

1. Hur skulle du beskriva ditt arbete och dina arbetsuppgifter?  

2. Hur går Benchmarkingen till?  

3. Varför introducerades aktiviteten?  

4. Vilka olika sorters benchmarking gör ni? Komplett, konkurrent, inom koncernen eller 

ny bil, etc.?  

5. Vilka resurser krävs för att genomföra benchmarkingen?  

6. Vilken fördel ger benchmarking gemfört med andra metoder inom företaget?  

7. Nackdelar?  

8. Målet med metoden?  

9. Hur dokumenteras benchmarkingen?  

10. Vad får ni fram för information?  

11.  Hur många man behövs det för att genomföra aktiviteten? 

12. Hur lång tid tar det att genomföra aktiviteten?  

13. Vilket resultat förväntas att fås ut?  

14.  Hur sprids informationen av resultatet från benchmarkingen?  

15.  Stöter ni på några problem när ni ska genomföra aktiviteten?  

16. Vad ingår i kostnader när man ska genomföra benchmarking?  
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Figurförteckning 

Fig.1 Kano modell för kundtillfredsställelse s.25 

Fig. 2 Lean templet s. 36 

Fig. 3 Olika steg av QC berättelsen s. 45 

Fig. 4 Ex Beställning på restaurangen s. 46 

Fig. 5 Value s. 53 

Fig. 6 Increase value or decrease cost by understanding functions s. 57 

Fig. 7 Matrisen av figuren VALSAT s. 61 

Fig. 8 Steg i value stream analysis tool VALSAT s. 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


