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Sammanfattning

Abstract

LundbergDesign har tagit fram ett armaturkoncept för ateljé Lyktan som de vill börja tillverka. Att utveckla denna armatur skulle vara studenternas huvuduppgift under examensarbetet. Samtidigt skulle de också utvärdera ateljé Lyktans nya produktutvecklingsprocess,
FPM, som de fått av systerföretaget Fagerhult. Utgångspunkten var att processen var för
stor och komplex för Lyktan och att processen således behövde anpassas till deras verksamhet,
som är mindre än Fagerhults. Huvuduppgiften för examensarbetet kom att ändras, då utvecklingsprocessen för armaturen försenades på grund av problem med att hitta en leverantör av en komponent. Istället fokuserade examensarbete nu på att utvärdera processen, och
armaturprojektet användes istället som en fallstudie. Två utvärderingsmetoder för processen
studerades och vägdes mot varandra, varav den ena, PAIN, valdes. Processens ritades upp i
en processkarta och analyserades sedan aktivitet för aktivitet med bland annat intervjuer av
medarbetare och SIPOC. Utfallet från analyser resulterade i en önskvärd processkarta och
ett antal rekommendationer. Under analysens gång fångades åsikter från medarbetare upp
och allmänna rekommendationer som inte direkt berör processen är också en del av resultatet. Eftersom alla analyser, utöver litteraturstudier, bygger på medarbetares erfarenheter av
processen vilken inte hunnit genomföras så många gånger på företaget, påverkas resultatet
av detta. Faserna är olika djupgående analyserade beroende på studenternas erfarenhet av
produktutvecklingsprocessen, fallstudien, samt företagets egen erfarenhet av processen.

LundbergDesign has designed a concept of a luminaire for ateljé Lyktan which they intend
to manufacture. To develop this luminaire, was supposed to be the main task for the bachelor
thesis. A parallel task was to evaluate ateljé Lyktan’s recently implemented product development process, FPM, which they obtained from their sister company, Fagerhult. The main
task for the thesis was changed due to delays in the luminaire project, which had problems
finding a supplier for a part. Instead, the evaluation of the development process was now the
main focus, and the luminaire project was used as a case study of the process. For evaluating
the process two methods were considered of which one was chosen, PAIN. The process was
first drawn as a process map and then analyzed activity by activity with, among other, interviews of staff and SIPOC. The outcome from the analyses resulted in a “should be”- process
map and recommendations. During the analysis opinions from the staff was taken under
consideration and general recommendations, that not directly concern the process, are also
a part of the result. All analyses, apart from being based on literature studies, are also based
on the staff’s experience of the process within the company. The process has not been performed more than a few times and the results are affected by this. The analyses of the phases are
varying in depth depending on the students’ experience in the product development process,
the case study, and the company’s own experience of the process.
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Rapportuppbyggnad

Denna rapport är uppdelad i tre delar
Del I
Beskriver inledning och bakgrund till projektet samt mål och problemställning. Den behandlar också litteraturstudier och metoder.
Del II
Handlar om själva utvärderingen av produktutvecklingsprocessen. Här beskrivs och analyseras processen och slutsatser kring den dras. Rekommendationer om förändringar lämnas för varje fas av processen.
Del III
I denna del presenteras resultat och reflektioner kring examensarbetet. Här
återfinns även referenslistan.

1.

Del I
Denna del omfattar inledning och bakgrund till projektet. Här presenteras
även problemställningen och målen med arbetet och begränsningar av
arbetets omfattning sätts. Del I:s största beståndsdel utgörs av litteraturstudien
som avslutas med ett metodval.

1 Inledning
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1 Inledning

Detta examensarbete på designingenjörsutbildningen vid Högskolan i Skövde har
utförts i samarbete med företaget ateljé Lyktan. Utgångsskedet för arbetet var att
utveckla ett koncept på armaturen Spiro till en producerbar produkt. Samtidigt
skulle ateljé Lyktans produktutvecklingsprocess utvärderas. Inriktningen på examensarbetet kom sedermera att ändras då företagets tidplan på projektet Spiro inte
följde examensarbetets och högskolans tidsramar. Uppdragets huvudfokus flyttades
då istället till att utvärdera produktutvecklingsprocessen och använda Spiro som en
fallstudie.

1.1

ofokuserade och kontrollfreak. Att de vill skapa belysning för nästa generation och
därmed vara ett steg före och trendsättare. Att drömmar kommer till liv på deras
kontor och i deras sätt att arbeta.

1.2

ateljé Lyktan

ateljé Lyktan är ett traditionsrikt belysningsföretag som utvecklar, tillverkar och
marknadsför belysningsarmaturer för både ute- och inomhusbruk. De utvecklar
armaturer med svensk design för offentlig miljö och för privatpersoner som efterfrågar premiumprodukter. Företaget grundades av Hans Bergström i Helsingborg
1934. 1936 flyttade ateljé Lyktan till Åhus där huvudkontoret fortfarande är placerat. ateljé Lyktan arbetar efter fyra viktiga F; Form, Funktion, Färg och Familj, där
grupperingen i produktfamiljer har en stor betydelse (ateljé Lyktan, 2013a).

LundbergDesign har tagit fram ett koncept av en ny armatur för ateljé Lyktan,
Spiro, med en unik form och som de nu önskar tillverka. Armaturen planeras bli en
familj, en pendel och en golvvariant med två olika diametrar, 400mm och 600mm.
ateljé lyktan har aldrig tidigare tillverkat en produkt av detta slag, därför behöver
tillverkningsmetoder hittas. Produkten har stora krav på ytfinishen för att kunna
klassas som premiumprodukt. Samtidigt för att få volym på produkten så behöver
den säljas till ett skäligt pris för att arkitekter, inredningsarkitekter och ljusdesigners
ska kunna rita in den i projekt och kunna motivera valet.

LundbergDesign är en av ateljé Lyktans designpartners och de som skapade konceptet Spiro. Kontoret har flertalet anställda som arbetar förutom med ljus och med
att skapa nya belysningsarmaturer samt med större internationella designprojekt
inom; möbeldesign, kollektivtrafik, konsumentprodukter och företagsidentiteter.
LundbergDesign har vid flera tillfällen vunnit internationella designutmärkelser
såsom RedDot och IF awards för sin design. LundbergDesign har hittills designat
åtta armaturer för ateljé Lyktan (ateljé Lyktan, 2013b).

1.1.1

Problemställning

I och med att ateljé Lyktan har ny utvecklingschef har de också beslutat att använda
sig av en ny utvecklingsprocess. Systerföretaget Fagerhult har tagit fram en process,
Fagerhult Project Management i denna rapport kallad FPM, som ateljé Lyktan nu
testkör. Hittills har de inte kört den från start, utan endast testat de sista faserna på
utvecklingsprojekt. Anledningen är att de projekten redan pågick när de bestämde sig för att implementera processen. ateljé Lyktan anser att FPM är för stor och
komplex för att kunna användas rakt av, därför utgår denna analys ifrån att det är
antalet steg som behöver reduceras samt att kvaliteten på de kvarvarande stegen
behöver ses över och eventuellt anpassas efter ateljé Lyktans förutsättningar och
resurser.

ateljé Lyktans nya profil

1.3

Mål, begränsningar och risker

1.3.1

Processen

Målen att utvärdera hela processen samt att ta Spiro till Design Phase sattes upp.
Eftersom examensarbetet bedrivs över 20 veckor finns det en tidsram som begränsar projektet. Därför har prioriteringar om vad som ska hinnas med gjorts både vad
gäller arbetet med Spiro och analysen av FPM. Det föreligger risker i projektet Spiro
att detta inte hinner komma så långt som målet är ställt på grund av yttre faktorer,
exempelvis förseningar hos leverantör .

ateljé Lyktan ingår sedan 1974 i Fagerhultskoncernen (ateljé Lyktan, 2013c). Enligt
ateljé Lyktans produktutvecklingschef har de tidigare konkurrerat på samma område som Fagerhult i och med att de båda ritat lysrörsarmaturer för offentliga miljöer.
För något år sedan togs beslutet att ateljé lyktan ska sluta med dussinprodukter och
istället endast tillverka premiumprodukter med ljuskällan LED, Light Emitting Diode. Han säger också att numera ritas de flesta av ateljé Lyktans armaturer av externa
designers. 2007 lanserade de sin första LED-armatur och alla produkter som nyutvecklas från och med år 2012 ska vara bestyckade med LED (ateljé Lyktan, 2012).

Detta examensarbete kommer utvärdera processen, men inte åtgärda den. Utvärderingen kommer resultera i rekommendationer på förbättringar. Examensarbetet
fokuserar på att hitta aktiviteter i processen som är onödiga steg på ateljé Lyktan.
Fagerhult är ett mycket större och mer komplext företag därav den stora processen.
ateljé Lyktan har helt andra möjligheter att lösa problem ”i fikarummet”. Troligen
kommer det gå att identifiera och eliminera onödiga aktiviteter och dokument i
processen.

En del av ateljé lyktans vision lyder ”Vi ska också vara extremt lyhörda för kundens
önskemål och marknadens krav gällande våra produkter och tjänster, för att på
så sätt möta dessa behov tidigt i utvecklingsprocessen” (ateljé Lyktan, 2013d). De
nämner också i sin Brand Book att de tror på att resultat kommer ur passion. Att de
vill vara innovativa, passionerade, kreativa, inspirerande och hängivna men inte
3.
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Målet med uppdraget ska resultera i ett eget dokument som steg för steg i processen
ger förslag på förändringar och förbättringsåtgärder i utvecklingsprocessen, FPM,
samt anpassningar till ateljé Lyktans verksamhet. Ett mål att reducera processen
med 10 %, med avseende på antalet steg, sattes upp av studenterna. Detta skulle
innebära att fyra av 40 aktiviteter reduceras. Målet 10 % sattes upp för att ha ett tal
att sikta på, men också för att inte kapa processen för hårt till en början och riskera
att eliminera värdeskapande aktiviteter.

1.4.1

Generella begrepp

Projekt – ett projekt har en början och ett slut, och består av en serie aktiviteter eller
handlingar. Ett projekt har ett unikt syfte och sker endast en gång (Tonnquist, 2010).
Kvalitet –”Fitness for use” – anpassad för användning alternativt avsaknad på brister (Juran, 1989).
Företaget – syftar om inget annat anges på företaget ateljé Lyktan.

Spiro

Lyktan – syftar om inget annat anges på företaget ateljé Lyktan.

Målet var att ta Spiro från Concept Phase till Design Phase (figur 1) och att ta fram
CAD-modeller av tillräcklig kvalitet för att passera G1 i FPM. Eventuella prototyper
på tekniska lösningar tas fram i samarbete med Ateljén. Spiro är ett skarpt projekt
som pågår på företaget och examensarbetet är en del av detta. Begränsningarna
utgörs av examensarbetets tidplan, studenterna kommer vara delaktiga i projektet
Spiro så långt det går inom tidsramen för examensarbetet.

1.3.3

Definition av begrepp

Process – en process är en serie handlingar eller aktiviteter som upprepas mer än en
gång (Tonnquist, 2010). I detta examensarbete benämns FPM ibland som processen.

Detta examensarbete kommer endast se till kvaliteten på det som stoppas in processen och det som kommer ut ur den. Ingen hänsyn kommer tas till strukturen i
FPM:s databaser, eller hur ateljé Lyktan använder sig av de funktioner som finns.
Examensarbetet kommer heller inte beakta sociala aspekter såsom exempelvis
gruppdynamik. Viss hänsyn kommer däremot tas till roller i en process. Detta examensarbete sträcker sig inte så långt som till själva förbättringsarbetet av processen,
utan kommer endast ge rekommendationer på möjliga förbättringar.

1.3.2

1.4

Nedan följer ofta förekommande begrepp i rapporten som är i behov av förtydligande och definition.

Projektledare, FoU-chef (utvecklingschef) samt konstruktionschef är i dagsläget samma
person, därför kan varierande benämningar förekomma.
Ateljén – syftar på den specialverkstad som finns på företaget.

1.4.2

Risker

Begrepp som förekommer i utvärderingen

Relevant – av intresse i det aktuella sammanhanget (NE, 2013)

Eftersom fallstudien Spiro i detta examensarbete är en del av ett verkligt projekt
som går samtidigt på företaget, är studenterna en del av projektgruppen. Detta
innebär att studenterna inte är helt involverade i alla delar av processen, då den är
utspridd över hela företaget. Därför finns en risk att fallstudien inte hinner genomföras så långt som målet säger då det finns många yttre faktorer som påverkar projektets gång. Möjliga faktorer som kan komma att påverka projektet är bland annat
geografiska avstånd, då studenterna inte sitter på företaget. Det som kan påverka
fallstudien specifikt är att det finns flera pågående projekt på ateljé lyktan, som
kan komma att prioriteras före Spiro, så att den därav inte kommer hinna så långt
i processen. Eftersom den har komplicerade former föreligger även risk att det kan
bli vårt att hitta leverantörer och tillverkningsmetoder.

Tillgänglig – om information: åtkomlig. Om personer: företaget har en etablerad
kontakt med extern leverantör alternativt att personer inom företaget är lätta att nå.
Tydlig - om information, en majoritet på företaget har en gemensam bild av vad
informationen innebär och hur den bör redovisas.

1.4.3

Begrepp inom FPM

Samtliga begrepp som förekommer i FPM har valts att inte översättas för att inte förväxlas med begrepp från litteraturstudier och dylikt. Alla faser och aktiviteter har
därför engelska namn.

Risk föreligger också att processen inte blir rättvist utvärderad då fallstudien inte
kommer följa hela processen. Därför kommer troligen de första delarna bli mer
noggrant och erfarenhetsbaserat utvärderade och de senare delarna bygga mer på
teori. Detta vägs dock upp av att ateljé Lyktan själva har erfarenhet av FPM:s senare
delar, då dessa har körts några gånger, medan Spiro är det första projektet som går
igenom de tre första faserna.

Fas - utvecklingsprocessen är uppdelad i tidsbegränsade faser, som innehåller ett
antal aktiviteter och avslutas med ett Gatemöte.
Aktivitet - med aktivitet menas att en avdelning eller en grupp av projektmedlemmar från olika avdelningar har en eller flera liknande uppgifter att lösa. Flera aktiviteter utgör en fas.
4.
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2.1

Gatemöte - eller grindmöte, är det möte som avslutar en fas. De betecknas även G
följt av en siffra. Projektet startar vid G0, allt innan räknas som förstudier i någon
form. Gatemöten i dessa förstudiefaser kännetecknas av att de har ett minustecken
innan siffran, alltså exempelvis G-2. Ett Gatemöte resulterar alltid i en gate-rapport
där förutbestämda kriterier finns beskrivna. När dessa kriterier är uppfyllda kan
fasen avslutas.

Processen är uppdelad i åtta faser, Concept Phase, Pilot Study, Design Phase, Tooling &
Preparations, 0-Series, 1-Series och Project Closing. Alla faser är uppdelade i aktiviteter. En del av faserna innehåller milstolpar. Samtliga faser avslutas med ett gatemöte, romber, som är ett möte med en checklista där det stäms av ifall alla delar av en
fas är uppfyllda, se figur 1. Processen beskrivs här såsom den är tänkt att användas
i nuläget av ateljé Lyktan. All information kring denna process är tillhandahållen av
utvecklingschef på ateljé Lyktan.

Milstolpe – en informell variant av gatemöte, som är främst avsedd för konstruktionsavdelningen. Betecknas MX där X står för en siffra.
FPS – versionen innan FPM. Står för Fagerhult Project Systems. Samtliga processdokument heter fortfarande FPSXXX, där X står för en siffra, och lever kvar sen det
gamla systemet. FPS-dokument har sedan tidigare använts av ateljé Lyktan.
Concept
Phase

G-2

Pilot
Study

G-1

Project
Planning

G0

Design
Phase

Fagerhult Project Management

Fagerhult Project Management, i denna rapport kallad FPM är en process för produktutveckling framtagen av Fagerhult Belysning Sverige AB. FPM är en internetbaserad plattform som nås via en webbläsare genom att logga in på ett användarkonto. Användaren har då tillgång till de projekt som denne är medlem i.

G1

Tooling &
Preparation

G2

0-series

G3

1-series

G4

Project
Closing

Figur 1 - Processflöde över FPM.
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2.1.1

Concept phase

Concept Phase, konceptfasen, är den fas där underlag om produktens komplexitet och omfattning tas fram efter formgivarens underlag. Ateljé Lyktan får ofta in
förslag på armaturer från olika designers. För att bestämma om dessa ska tillverkas
eller ej går dessa igenom ett Sortimentsråd, vilka bestämmer om idén är unik nog.
När idén fått godkänt startar Concept Phase, eller konceptfasen, där idén undersöks
noggrannare och tillverkningsmöjligheter undersöks, se figur 2. Underlagen på idéerna varierar, och kan skilja sig från enkla handskisser till detaljerade CAD-ritningar. Denna fas är kort, cirka 1-2 veckor och målet med denna är att: ta fram enklare
ritningar, bestämma ungefärlig tillverkningskostnad och pris till slutkund.

Nedan presenteras en litteraturstudie och sammanfattning av viktigt information
för projektet omfattande teknik till armaturer och produktutvecklingsprocesser.
Detta kapitel innehåller även en beskrivning av FPM.
Två studiebesök hos en processanalytiker på IDC (Industrial Development Center)
West Sweden genomfördes och anteckningar från dessa möten kommer vävas in i
texten. IDC är ett företag och ett EU-projekt som bland annat arbetar med att hjälpa
andra företag med att effektivisera sin produktutvecklingsprocess. Processanalytikern har mångårig erfarenhet av produktutvecklingsprocessen och ansågs sakkunnig inom området. Intervjuer har också genomförts löpande under projektets gång
med personal på ateljé Lyktan. Detta kommer också vävas in i rapporten, men även
presenteras i utvärderingstabeller för respektive aktivitet.

Concept Phase
Actions:
Concept Study
Project Meeting Pre G-2

Figur 2 - Översikt av aktiviteter i Concept Phase.
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2.1.2

Pilot Study

2.1.4

Pilot Study är förstudiefasen där ett flertal funktioner inom företaget samlas ihop,
se figur 3. Denna fas tar vid där konceptfasen slutar och studerar den kommande
produkten mer i detalj. Exempelvis görs en riskanalys och en konkurrensanalys. I
denna fas görs också kalkyler över tillverknings- och investeringskostnader. Målet
med denna fas är att besluta huruvida produkten är möjlig att tillverka med avseende på pris, material och tillverkningsmetoder.
Pilot Study
Actions:
Concept review
M0
Competitor Analysis
Quotations
Investment Tooling &
Fixtures
Product calculations
Project Meeting Pre G-1

Design Phase
Actions:

Design Development
KGG1 - Design review M2
Test Assembly
FMEA
Choose Supplier
Drawings set to status “W”
Sign Drawings and Quotations
Jeeves initiation
Product Calculations
KGG2 Final design review   M3
Project Meeting Pre G1

Figur 3 - Översikt av aktiviteter i Pilot Study.

2.1.3

Design phase

Denna fas, konstruktions- eller designfasen, är den fas där utformningen av produkten färdigställs, framförallt de verktygsbundna detaljerna. Ritningar, material
och verktyg bestäms. Artiklar läggs upp i datasystemet Jeeves för att få artikelnummer. Målet med denna fas är färdiga ritningar för att kunna ta fram verktyg och ta
in offerter på dessa, samt offerter från övriga leverantörer, se figur 5.

Figur 5 - Översikt av aktiviteter i Design Phase.

Project Planning

2.1.5

Project Planning är planeringsfasen och är i mångt och mycket en rent administrativ
fas som i huvudsak utförs av projektledaren. I denna fas klargörs projektets omfattning och investeringsnivåer och tidplaner sätts, enligt figur 4. Här görs även mer
avancerade produktkalkyler där de flesta parametrar är medräknade.

Tooling and Preparations

Detta är verktygsfasen som inleds när design, offerter och kalkyler är slutgiltiga,
se figur 6. I denna fas beställs verktyg, det resterande administrativa arbetet med
strukturer och beredning slutförs, och en förserie förbereds efter att utfallsprover
har levererats. När en kort förserie testats förbereds 0-serien.

Project Planning
Actions:
Risk Analysis
Time Schedule
Investment
Product Calculations
Project Meeting Kick OffPre G0
M1

Tooling & Preparations
Actions:

Design Development (None Tooling)
Place P0’s Tools
M4
Packaging
Jeeves Finalizing
Test Assembly with reference samples
Approve reference samples
M5
Project Engineering 0-series
Preparations 0-series
Plan for photography
Project Meeting Pre G2

Figur 4 - Översikt av aktiviteter i Project Planning.

Figur 6 - Översikt av aktiviteter i Tooling & Preparations.
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2.1.6

0-series

2.1.8

I 0-serien tillverkas produkten enligt de förutsättningar som sedan gäller för massproduktion. En utvärdering görs och eventuellt så revideras underlaget med de förbättringar som framkommit under tillverkningen av 0-serien, se aktiviteter i figur 7.

Project closing

Projektet avslutas och utvärderas, se figur 9.

0-series
Actions:

Project closing

Project Engineering 1-series
Preparations
0-series
Validations/Analysis
Certification
Light Measurement
Drawings set to to status “R”
Photography
Project Meeting Pre G3
Figur 7 - Översikt av aktiviteter i 0 - Series.

2.1.7

Figur 9 - Översikt av aktiviteter i Project Closing.

2.2

1-series

I 1-seriefasen tillverkas ett antal produkter med de förändringar som gjordes efter
0-serien, enligt aktivteter i figur 8. Ibland görs bedömningen att tillverka 1-serien
för att bygga upp lagersaldot. Projektet utvärderas efter 1-serien och överlämnas till
produktion.

ateljé Lyktans mål med FPM

ateljé Lyktan har tidigare haft problem med att lansera produkter i tid, och hoppas
därför kunna ändra på detta med den nya processen. Enligt FoU-chef är ett av målen att ha flera produkter klara för lansering, så att det vid lanseringstillfällen finns
möjlighet att välja produkt att lansera. Tidigare har de också haft brister i informationsflödet och har haft svårt att få överblick över olika ansvarsområden. Detta
hoppas de också kunna åtgärda.
För att den här processen ska fungera och accepteras på företaget så ligger mycket
stort ansvar på projektledaren, enligt processanalytikern på IDC. Han menar att det
är denne som är nyckeln till processens framgång (och indirekt projektens framgång) och att det är viktigt att projektledaren har stöd av ledningen.

1-series
Actions:

1-series
Project Meeting Pre G4 		

2.3

Ansvarsroller i projekt enligt ateljé Lyktan  

Följande kapitel beskriver de olika ansvarsroller och avdelningar som finns på ateljé
Lyktan och som är inblandade i produktutvecklingsprocessen. För översiktsbild
av organisationen se figur 10. Som hjälp för att identifiera roller och arbetsgång
har internmaterial från företaget används. I ateljé Lyktans Design Manual (2012)
finns arbetsgång för projekt beskriven. I deras Brand Book (2012) finns riktlinjer för
ateljé Lyktan som varumärke. I deras tolkning av kvalitetsstandarden SS-EN ISO
9001:2008 kap 7 finns även här beskrivningar av projektroller och arbetssätt. Nedan
återfinns utdrag och direkta översättningar ur dessa.

Figur 8 - Översikt av aktiviteter i 1 - Series.
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2.3.1

Sortimentsrådet

Marknadsgruppen

Översättning ur ateljé Lyktan Design Manual (2012):
Sortimentsrådets främsta uppgift är att bibehålla ett attraktivt produktsortiment
som passar ateljé Lyktans affärsområde och kundkrets. Sortimentsrådet värderar
och bedömer förslag som de får men ska också kritiskt göra en GAP-analys av
dagens sortiment och vad som kommer behövas i framtiden. Sortimentsrådet ska
prioritera projekten som har blivit valda och övervaka lanseringsplanen.

Marknadsavdelningen utvärderar mottagna förslag utifrån ett försäljnings- och
marknadsperspektiv, i huvudsak den framtida produktens framgångsfaktor men
också vad för slags applikation och varianter som behövs. De ska också göra en
konkurrensanalys av liknande produkter på marknaden samt analysera vilket pris
och vilka volymer produkten ska ha. De ska möta de kriterier för kundgrupper som
ateljé Lyktans Brand Book (2012) föreskriver. Den exportmarknad där produkten
avses lanseras ska övervägas.

Sortimentsrådet består av följande:

Försäljningschef ska också förmedla iakttagelser och kommentarer från de olika designkanalerna (säljare, kunder, konkurrenter osv.) angående produkter, sortiment
och trender till sortimentsrådet.

• Designansvarig (har utslagsröst)
• Försäljningschef
• FoU-chef
• Produktchef (ordförande)

Försäljningschefen bestämmer vem som är med i marknadsteamet och är ansvarig
för den övergripande processen.

Följande funktioner har ett samrådande och konsulterande ansvar gentemot sortimentsrådet, genom att analysera mottagna förslag och förbereda dessa enligt tilldelade kriterier för att sortimentsrådet ska kunna fatta välgrundade beslut.
Ateljé Lyktan & Åhus Factory

Designgruppen

Managing Director

Alla förslag mottages av designansvarig. Designteamet kommer först och främst bestämma huruvida ett
designförslag är i enlighet med ateljé Lyktans Brand
Book (2012) och överensstämmer med kraven i deras
Design Manual. Om någonting är oklart eller om osäkerhet råder, ska förslaget ses över av Sortimentsrådet.
Designansvarig ska också förmedla iakttagelser och
kommentarer från de olika designkanalerna (designers, mässor, osv.) angående produkter, sortiment och
trender till sortimentsrådet.
Designansvarig bestämmer vem som är med i designteamet och är ansvarig för den övergripande processen.

Finance & Administration

Marketing

Finance & Administration
Manager

Factory

Sales

Plant Manager

Production

Sales Director

Logistics

Quality &
Technique
Figur 10 - ateljé Lyktans organisationsschema.
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Forsknings & Utvecklingsgruppen

Som ett konsulterande organ ska FoU-gruppen utvärdera mottagna förslag från ett
design- och tillverkningsperspektiv. Teknik och funktion ska också möta de krav
som är ställda i ateljé Lyktans Brand Book (2012) och Design Manual (2012). Det är
mycket viktigt att fastställa tillverkningsmetod och investeringsnivå. En uppskattning av det slutgiltiga priset ska presenteras innan Sortimentsrådet tar sitt slutgiltiga beslut.

läggas ner, att fastställa projektdirektiv och projektkrav samt att säkerställa att projektet ligger i linje med verksamhetens övergripande mål.

Chefen för FoU ska informera Sortimentsrådet huruvida några nya tekniska lösningar gällande ljuskällor, material och styrteknik har tillhandahållits från samarbetspartners (leverantörer, mässor, osv). Chefen för FoU bestämmer vem som är
med i FoU-gruppen och är ansvarig för den övergripande processen.

Styrgruppen består av Sortimentsansvarig, VD, fabrikschef samt Styrgruppen utövar kontroll i projektet via de styrgruppsmöten som hålls fortlöpande genom hela
projektet (ur: SS-EN ISO 9001:2008 kap 7.3 punkt 5.3).

Styrgruppen ansvarar för att projektledaren får de resurser och har det mandat som
krävs för att projektet ska kunna genomföras enligt projektspecifikation och ramar
(ur: SS-EN ISO 9001:2008 kap 7.3 punkt 5.1).

Vid varje grindpassage hålls ett styrgruppsmöte där tidplan, kalkyler samt avstämning mot produktspecifikation görs. Styrgruppen fattar beslut om man ska få gå
vidare i projektet eller om man ska göra omtag alternativt lägga ner. Styrgruppsmöten kan också initieras vid situationer där det uppkommit större avvikelser från
produktspecifikationen som gör en avstämning nödvändig. Projektledaren ansvarar
för att kontakten med styrgruppen sker fortlöpande och enligt plan (ur: SS-EN ISO
9001:2008 kap 7.3 punkt 4.1.3).

Teknikgruppen

Teknikgruppen utvärderar förslag gällande applicerbara belysningsnormer och
regler, först och främst om förslagen möter dessa normer och regler och har god
ljusbild och ljuskvalitet.
Gruppen ska också informera sortimentsrådet om rådande och framtida belysningsnormer och trender. De ska presentera innovationer och lösningar utvecklade av
gruppen och koordinera möjligheter för samarbete inom olika utvecklingsprojekt.
Chefen för avdelningen Future Technologies bestämmer vem som är med i teknikgruppen och är ansvarig för den övergripande processen.

Uppgifter

Om nödvändigt kan sortimentsrådet anlita en eller flera designer för att fylla ett
behov. För att en uppgift ska bli utfärdad ska följande krav vara uppfyllda:

Produktchef

2.3.4

Projektledare

Projektledaren har det yttersta ansvaret för att aktiviteterna i projektet är anpassade
till projektets storlek och komplexitet på ett sådant sätt att de av projektbeställaren
fastlagda ramarna uppfylls (SS-EN ISO 9001:2008 kap 7.3 punkt 5.1).

• Ett enhälligt beslut av Sortimentsrådet och sortimenstansvarig
• En tydlig produktspecifikation av armaturen och dess funktion.
Den givna uppgiften ska utvärderas enligt samma process som för alla mottagna
förslag. Betalning och annan ersättning för en uppgift måste godkännas av ateljé
Lyktans VD. Sortimentsrådet beslutar om vilka produktidéer som ska lanseras.
Utifrån beslutet och ett designunderlag sammanställer sortimentsansvarig en produktspecifikation som sedan utgör beställning och ram för projektet (ur: SS-EN ISO
9001:2008 kap 7.3 punkt 5.2).

2.3.2

2.3.3

Innan något projekt börjar måste produkten bli godkänd av ateljé Lyktans produktchef. Om den blir godkänd utarbetar produktchefen en produktspecifikation.
Om den däremot får ett avslag går förslaget tillbaka till Sortimentsrådet för att bli
omprövat. Produktchefen är kontaktperson mellan ateljé Lyktan och den externa
designern (översatt ur ateljé Lyktans Design Manual, 2012).

Enligt ateljé Lyktans Design Manual (2012) ska projektledaren säkerställa att projektet går enligt FPS-modellen (nu FPM-modellen, [egen anmärkning]). Huvuduppgifterna är att bevaka:
• Återstående tid till lansering
• Kostnads- och budgetmål
• Koordinering och projektledning.

Styrgruppen

Enligt Tonnquist (2010) är styrgruppen ett beslutande organ och vanligtvis sitter
beställaren med i denna. Han menar att projektledaren inte ska sitta med i denna
grupp, utan att han ska rapportera till den. Tonnquist (2010) menar att Styrguppens
främsta uppgifter är; att bedöma resultat och besluta om projekt ska fortsätta eller

2.3.5

Konstruktion

Konstruktionsavdelningen utvecklar, enligt utvecklingschefen, produkter och tar
den från ett skiss-/konceptstadie till en färdig produkt.
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2.3.6

Marknad

2.3.7

Inköp

2.3.8

Sälj

Enligt marknadschefen är marknadsavdelningen ateljé Lyktans ansikte utåt. De
ansvarar för varumärket och var de ska synas samt framtagning av material för
marknadsföring.

parametrar som alla är kopplade till profit; produktkvalitet, produktkostnad, utvecklingstid, utvecklingskostnad och utvecklingskapacitet. Hög prestanda på dessa
fem bör automatiskt leda till ekonomisk framgång (Ulrich & Eppinger, 2008).
Tonnquist (2010) menar att projekt generellt bör följa ordningen; Initiering av
projektet, exempelvis ett ledningsgruppsmöte eller en beställning. En förstudie som
bestämmer huruvida projektet ska genomföras eller inte. En planering där projektgruppen utses och projektets regler bestäms, här utarbetas även tid och resursplaner. Efter detta kommer själva genomförandefasen. Sist kommer projektavslutet
med projektutvärdering.

Enligt en av inköparna fungerar Inköpsavdelningen som en länk mellan Konstruktion och leverantörer. De ansvarar för inköp av material och verktyg som rör
produktion.
ateljé Lyktans Säljavdelning är, enligt utvecklingschefen, uppdelat på två olika
enheter, utesälj och innesälj. Skillnaden mellan dessa två är att kunden själv får ta
kontakt med innesälj medan utesälj söker upp kunderna.

2.3.9

Ulrich och Eppinger (2008) anser att design, produktion och marknad är de tre huvudavdelningarna inom produktutvecklingsprocessen eftersom de är involverade
kontinuerligt, se tabell 1. Även processanalytikern på IDC, anser att en stor del av
arbetet ligger på marknad, så mycket som 40 % i en förstudie.

Ateljén

I Ateljén tillverkas allt från prototyper, som aldrig blir något mer än just en prototyp, till specialarmaturer för till exempel kontor, hotell och kyrkor. Det produceras
armaturer för interiört och exteriört bruk i såväl små som stora serier. Ateljén kan
utföra moment som det inte finns någon genomarbetad standardmetod för. Alla
projekt här är unika och kräver olika arbetssätt (ateljé Lyktan, 2013e).

Enligt Cross (2008) är målet med en utvecklingsprocess kommunikation av design,
färdig att produceras. Innan detta är designförslagen värderade gentemot målen
och begränsningarna och kriterierna i produktspecifikationen. Förslagen kommer
från generering av koncept av designer, vanligtvis efter några inledande undersökningar av det odefinierade problemrummet. Om dessa fyra steg genomförs i en
naturlig följd så erhålls en enkel 4-stegs modell av utvecklingsprocessen, se figur 11.

2.3.10 Produktion

Produktion är, enligt utvecklingschefen, en stor avdelning uppdelat på ett antal
mindre enheter, bland annat verkstad, lack, montering och produktionsteknik.
UNDERSÖKNING

2.3.11 Logistik

På Logistikavdelningen planeras den interna och externa logistiken som rör produktion, enligt utvecklingschef.
GENERERING

2.3.12 Teknik och Kvalitet

Enligt utvecklingschefen kontrollerar Teknik och Kvalitet både externt och internt
material. De mäter upp och dokumenterar utfallsprover. De administrerar och följer
också upp kundreklamationer.

2.4

VÄRDERING

Produktutvecklingsprocesser och
projektarbete

KOMMUNIKATION

Detta kapitel berör teorier kring produktutveckling och projekt. Produktutveckling
är, enligt Ulrich och Eppinger (2008), en samling aktiviteter som börjar med undersökning av marknaden och slutar med produktion, försäljning och leverans av en
produkt. Vad som karakteriserar en lyckad produktutvecklingsprocess är fem

Figur 11 - en översiktsbild över produktutvecklingsprocessen enligt Cross (2008).
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Tabell 1 - Allmän produktutvecklingsprocess, Ulrich och Eppinger (2008).
Fas/
Avdelning

Fas 0
Planering

Fas 1
Konceptutveckling

Fas 2
Design
Systemnivå

Fas 3
Detaljdesign

Fas 4
Test och
förbättring

Fas 5
Produktion
och
Ramp-Up

Marknad

Tydliggöra marknadsmöjligheter
Definiera marknadssegment

Samla in kundbehov
Identifiera huvudkunden
Identifiera konkurrerande
produkter

Utveckla en plan för produktmöjligheter och familj
Bestämma ett målpris

Utveckla en
marknadsplan

Ta fram marknadsförings- och lanseringsmaterial
Underlätta fälttester

Säkra tidig produktion med
huvudkund

Design/
Konstruktion

Överväga produktens grundfunktion och utformning
Bedöma ny teknologi

Utvärdera genomförbarhet av
produktkoncept
Utveckla industridesignkoncept
Bygga och testa experimentella
prototyper

Generera många designalternativ
Definiera huvudsakliga delsystem
och gränssnitt
Vidareutveckla utformning

Definiera detaljdesign
Välja material
Bestämma toleranser
Slutföra dokumentation

Tillförlitliga tester
Livscykelanalys
Test av prestanda
Erhålla myndighetsgodkännande
Implementera designändringar

Utvärdera det tidiga utfallet från
produktion

Produktion

Identifiera produktionsbegränsningar
Bestämma strategi för leverantörskedja

Uppskatta produktionskostnader

Hitta leverantörer av huvudkomponenter
Bestämma tillverka/köpa in
Definiera slutgiltig monteringsstruktur
Sätta målkostnad

Definiera tillverkning av enskilda
komponenter
Utforma verktyg
Definiera kvalitetsförsäkran
Starta upphandling av långsiktig
tillverkning

Underlätta leverantörs-ramp up
Förbättra tillverknings- och monteringsprocesser
Utbilda personal
Förbättra kvalitetssäkringsprocessen

Starta hela produktionssystemet

Andra
funktioner

FoU:
Demonstrera tillgängliga tekniker
Ekonomi:
Tillhandahålla mål för planering
Styrgrupp:
Fördela projektresurser

Ekonomi:
Underlätta den ekonomiska
analysen
Jurist:

2.4.1

Bedöma produktionskapacitet

Utreda patentfrågor

Ekonomi:
Underlätta tillverka/köpa in-undersökning
Service:
Identifiera serviceuppdrag

Drivkrafter för effektivare projektarbete

Utveckla försäljningsplan

bör göras så:

Enligt Karlsson och Åhlström (1996) är en snabbare produktutvecklingsprocess än
sina konkurrenter ett effektivt vapen för att lyckas på en turbulent marknad. Enligt
Eppinger et al. (1994) så är det den intensiva konkurrensen som tvingar företag att
ständigt öka utvecklingen av nya produkter. Detta innebär, enligt dem, att det sätter press på företag att utveckla bättre produkter i ett snabbare tempo. Även enligt
Kessler et al. (2000) är innovationshastighet en av nycklarna till att lyckas i många
branscher.

• att det är möjligt att sätta klara mål för varje fas
• att det går att kontrollera kvaliteten på arbetsresultatet från föregående fas
• att det är möjligt att mäta måluppfyllelsen i föregående fas (med avseende på
funktion, tid och ekonomi)
• att det går att göra en bedömning av resursbehovet för kommande fas innan beslut tas för att starta det.

Således är strävan att vara före sina konkurrenter en drivkraft för att effektivisera ett
företags produktutvecklingsprocess. Med en effektivisering innebär detta automatiskt att tidsåtgången kortas ner och kostnader minskar exempelvis i personaltimmar. Därför bör även ekonomiska och tidsmässiga aspekter ses som drivkafter i
projekt.

Ett nytt skede ska inte startas förrän de fyra att-satserna är uppfyllda. Det är ingen
idé att försöka hoppa över ett skede i tron att projektet då kommer gå snabbare.
Enligt Tonnquist (2010) kan varje fas ses som ett litet projekt i projektet.

2.4.3

Enligt Eppinger et al. (1994) har flera företag löst effektiviseringen av processer med
integrerad produktutveckling. Detta bygger på avdelningsöverskridande arbete,
där flera disipliner är inblandade i samma uppgift.

2.4.2

Sälj:

Milstolpeplan

Tonnquist (2010) anser att alla projekt behöver en milstolpeplan, oavsett storlek och
komplexitet. Han anser att milstolpar har som syfte att skapa gemensam syn på
genomförandet och innehåller projektets viktigaste etappmål.

Fasuppdelning

Enligt chefen för Projektledning på Fagerhult är deras milstolpar en tydlig avstämning att jobba mot då det kan vara långt mellan gatemötena. Det finns två sorters
milstolpar, en projektintern och en extern avstämning med intressenter. Skillnaden

Enligt Selin (1991) är en tidsmässig indelning av projekt i olika skeden typiskt för
alla slags projekt. Han menar även att fasuppdelningen, eller skedesuppdelning,
11.
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mellan en milstolpe och ett gatemöte är att milstolpen fokuserar på konstruktion,
medan gatemöten fokuserar på ekonomi. Milstolparna innehåller inga styrande
dokument.

2.4.4

För att planeringen ska göra nytta är det viktigt att den görs med medarbetarna och
inte för medarbetarna. En bra och realistisk projektplan är ett bra hjälpmedel att följa upp arbetet och styra det mot uppsatta mål. Dock krävs det något att jämföra med
för att kunna styra ett projekt så att avvikelser kan korrigeras i tid (Selin, 1991).

Konceptfas

2.4.7

Denna fas kan jämföras med idéfas, som Selin (1990) anser är den fas där det undersöks huruvida projektet överhuvudtaget är genomförbart. Enligt Tonnquist (2010)
inleds varje projekt med en initiering, vilket kan motsvara konceptfasen, och är den
fas som inleder projektet. Tonnquist menar att i denna fas definieras projektet.

2.4.5

Genomförandefas

Genomförandefasen är den fas där erfordrad teknik och produkter utvecklas och
där produktens egenskaper undersöks genom test. Fokus ligger här på effektiv
resursfördelning så att de uppsatta målen kan uppnås inom projektets tids- och
kostnadsramar (Pillai et al., 2002).

Förstudie

Enligt Tonnquist (2010) görs en förstudie för att minska osäkerheter i projektet, samt
för att avgöra huruvida ett projekt bör starta eller inte. Exempel på frågor som en
förstudie bör ge svar på är: Är problemställningen riktig? Kommer projektet att ge
önskade effekter? Finns rätt förutsättningar?

Enligt Höst et al. (2009) är lämpliga verktyg för en genomförandefas; utvärdering,
kvalitetsdimensioner, datainsamling, prototyputveckling, modellering, analys och
resultatvalidering. De menar att beroende på ämnesområde och metodik så behövs
olika verktyg avpassade efter området.

Hur den nya produkten förhåller sig till konkurrerande produkter är avgörande
för hur väl den kommer att lyckas. Mätvärden/värden i produktspecifikationen ska
inkludera kriterier som används vid jämförelser av produkter ute på marknaden
(Ulrich & Eppinger, 2008). Enligt processanalytikern på IDC utför Marknad och Sälj
40 % av arbetet i en väl genomförd förstudie. Tonnquist (2010) ger exempel på vad
en förstudie kan resultera i, dessa är: bakgrund, syfte, mål, avgränsningar, omfattning, nulägesanalys, intressenter, produktspecifikation, lösningsförslag, lönsamhetsanalys samt milstolpeplan.

Enligt Tonnquist (2010) är ett projektavslut viktigt för alla projekt även de som
avslutas i förtid. Anledningarna är att ett väl avslutat projekt kan överskugga de
problem och konflikter som har uppstått under projektet. Han menar också att om
ett projekt har ett tydligt avslut så vet personalen att de nu kan släppa det helt.
Chefer kan nu också räkna med att personalen finns tillgänglig för andra projekt.
För beställarens del, menar Tonnquist, så är det av vikt att veta att projektet nu är
avslutat och det kommer inte komma några fler resultat eller kostnader.

2.4.8

Tonnquist (2010) menar också att för att utveckla organisationens projektkunskap
samt underlätta för kommande projekt så är det viktigt att dra lärdom av genomförda projekt. För att göra detta anser han att det ska hållas en utvärdering i slutet av
projektet. Han hävdar också att i projektmogna organisationer så är det en självklarhet att skriva en slutrapport för projektet. I mindre projekt däremot, säger han att
det kan räcka med ett protokoll.

För att skaffa sig en bild av konkurrerande produkter kan en konkurrentanalys
göras. Enligt Selin (1991) måste alla tänkbara kanaler i företaget utnyttjas under en
sådan men en enhet i företaget måste ha det övergripande ansvaret. Denna enhet utgörs oftast av marknadsavdelningen som då ser till att informationen sammanställs
och analyseras och ser till att den används som beslutsunderlag. Det är viktigt med
en god kommunikation mellan marknad och produktutvecklarna i denna typ av
frågor. Projektledaren bör även under hela projektets gång ha kontakt med marknadsavdelningen för att få kontinuerlig information om konkurrenters agerande på
marknaden (Selin, 1991).

2.4.6

Projektavslut

2.4.9

Informationshantering

Tonnquist (2010) menar att det är viktigt att dokumentera behov och ta fram en plan
som visar hur gapet ska fyllas då en person lämnar företaget eller kunskapslucka
uppstår på annat vis. Han nämner exempelvis mentorskap som en bra metod för att
bygga över kunskapsluckor då en erfaren person ska sluta så de erfarenheter denne
byggt upp under ett arbetsliv inte går förlorade. Oavsett hur välutbildade och
ambitiösa de yngre medarbetarna är, så har de inte den kunskap som kommer utav
lång erfarenhet.

Planeringsfas

Enligt Tonnquist (2010) är det som FPM kallar planeringsfasen en del av förstudien
men bör behandlas som en separat del för att få egen avsatt tid. Han betonar även
att tidsplan, resursplan, organisation och bemanning, budget, kvalitetsplan, informationsplan, riskanalys och rutiner för förändringar bör finnas med i en planeringsfas.

12.
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2.4.10 Tidsfördelning i ett projekt

längre tid och kostnaden för den ökar vilket inte är önskvärt. Detta kan tolkas som
ett exempel på ”svärdfiskfenomenet”. Han påstår även att det händer att företag
fuskar eller hoppar över förstudiefasen då det är svårt med att göra analyser och
identifiera kundbehov.

Enligt Tonnquist (2010) kan resursutnyttjande symboliseras med ”den glada valen”
och ”den sura svärdfisken”. Han menar att ett lugnt tempo i början oftast straffar
sig i slutet. Att skjuta upp arbete minskar inte arbetsbördan utan det brukar ofta
medföra extra arbete och kostnader. Detta symboliseras då av ”svärdfiskens svärd”
i figur 12 som spräcker tidsplanen och håller kvar resurser som kan vara inplanerade på annat håll. Att arbeta enligt ”valfiskkurvan” innebär att projektgruppen följer
planen, avrapporterar arbetet och avslutar projektet i tid.

Pillai et al. (2002) anser att det i slutet av projekt ofta upptäcks att marknaden inte
längre finns, tekniken är föråldrad eller att ursprungssyftet med produkten inte
längre passar in i företagets affärsstrategi.

Enligt Svengren (1995) finns det flera studier som visar att kort tid från produktidé
till lansering verkar positivt på lönsamheten. Bland annat visar studierna på att
en överskriden budget för produktutvecklingsprocessen har mindre påverkan på
lönsamheten än en försenad lansering och att en tidseffektiv process gör att företag
snabbt kan möta konkurrenter och nya trender.

2.5

Enligt processanalytikern på IDC är det bra att förlägga beslut tidigt i projektet.
Även Selin (1991) instämmer i detta. Han menar att förändringar i ett tidigt skede
innebär en mindre omställningskostnad.

Tabell 2 - DMAIC enligt ReVelle (2002).

Steg

Resurser i projekt

Enligt processanalytikern på IDC är konstruktionsdelen huvuddelen av projektet
och ofta tidskrävande och kostsam. Om Sälj och Marknad (eller motsvarande avdelning) inte levererar information från förstudien till konstruktionsavdelningen, så
vet inte konstruktörerna vilken ”spelplan” de har att röra sig på och måste därmed
själva söka upp information. Detta innebär att konstruktionsfasen tar ännu

Syfte enligt ReVelle (2002)

Define

Prioritera projekt och resurser

Measure

Fastställa projektets omfattning
Förstå dagsläget ”befintligt skick”
Krav
Procedurer
Prestation

Analyze

Förstå händelser i processen
Huvudsakliga variabler
Källor till variation

Improve

Fastställa vad som bör ändras

Control

Vidmakthålla förändringar

2.6

Projektets
planerade avslut

DMAIC

DMAIC, Define Measure Analyze Improve Control, är en metod som används inom
Six Sigma och som enligt ReVelle (2002) är bevisat effektiv i att adressera kvalitetsproblem inom en organisation, inklusive affärs- och designfrågor (tabell 2).

PAIN

PAIN står för Process Analysis and Improvement Network. Det är en metod för att
analysera och förbättra processer. PAIN har många användningsområden när det
gäller att eliminera oönskade element i projekt, se figur 13. Dessa kan till exempel
vara att projekt lider brist på bra dokumentation, är av dålig kvalitet och innehåller
för många fel eller består av alltför många steg. Eftersom Lyktan anser att FPM inte
är anpassad efter dem utan är för stor och komplex bör modell C av PAIN kunna
användas i denna studie. Modell C fokuserar på att reducera antalet aktiviteter i
projekt genom att i huvudsak identifiera de värdeskapande och icke-värdeskapande
stegen i processen (ReVelle, 2002).

Tid

Figur 12 - I ett bra projekt bör resurserna fördelas enligt ”den glada valen” och inte
enligt ”den sura svärdfisken” (Tonnquist, 2010).
13.

I

II

Identifiera
kritisk process

III

Etablera
processteam

Förse team
med
handledare

PAIN - Process Analysis and
Improvement Network
Originalversion för modell C

A
Reducera
tidsåtgång
för process

6
Rita upp process
med VA ovanför
tidslinjen och
IVA under.

B
Reducera
processvariation

7
Beräkna kvot
VA/IVA

Figur 13 - Schematisk bild över metoden PAIN.
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D
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XI
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driver
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“önskvärd”

Teamet
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processkarta

Team
bestämmer
målsättning

VII
Team
konverterar
processflöde till
processkarta

F

G
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4

5
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12
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reducera eller
kombinera IVA

VA = Värdeskapande Aktivitet, IVA = Icke Värdeskapande Aktivitet
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PAIN innehåller begrepp och verktyg som här ges en kort förklaring till hur de
fungerar och används.

någon av följande faktorer (ReVelle, 2002):
• Verktyg, utrustning och mjukvara fungerar och finns på plats
• Material och information som behövs till aktiviteten finns på plats i rätt mängd,
kvalitet och format
• Personalen har tillräckliga kunskaper för att utföra uppgiften och till tillräcklig
kvalitet som krävs av kunden och produktivitetsnivå av företaget
• Standardiserade instruktioner och processer är kvalificerade för att ge tillräcklig
och konsekvent kvalitet
• Prioriteringar anpassas för att tillfredsställa olika kunders förväntningar på leveranser.

”As-Is condition” - så som processen fungerar i dagsläget, ingen hänsyn tas till om
den är ineffektiv eller fungerar bra (ReVelle, 2002). I denna rapport översatt till
verkligt tillstånd.
”Should Be condition” - så som processen borde fungera för att vara effektiv (ReVelle,
2002). I denna rapport översatt till önskvärt tillstånd.
Process flow chart. - ett grafiskt hjälpmedel för att förstå flödet av aktiviteter i ett projekt. Det består typiskt av geometriska figurer som fyrkanter och cirklar förbundna
med pilar (ReVelle, 2002). I denna rapport översatt till processflöde.

Enligt Ward (2009) måste alla aktiviteter i ett företag stödja utvecklingsteamen samt
tillverkningen eftersom det är där som värdet skapas.

Process map - en version av processflödet som även inkluderar ”hand-offs” eller
överlämningar, personal, avdelningar och andra funktioner som är involverade i
projektet (ReVelle, 2002). I denna rapport översatt till processkarta.
Hand off/on - enligt Ward (2009) uppstår en hand off-situation så fort kunskap,
ansvar, verkställande och feedback separeras från varandra. De olika områdena är
ofta separerade genom att olika personer i processen behandlar de olika områden.
Som exempel visar han på att ansvaret ligger på en person, projektledaren, som ser
till att det blir gjort. En andra person, till exempel en expert eller ingenjör, definierar
processen och hur det ska göras. En tredje person, en operatör, utför själva arbetet.
Detta görs ofta linjärt utan någon typ av feedback bakåt i processen. Som ett annat
exempel tar han en projektledare som hålls ansvarig för dagordningen på ett möte
som har skapats av någon annan. I denna rapport översätts hand-off till överlämning.

6.
Inputs:

SIPOC

2.8

LED

LED (Light Emitting Diode) är små, punktformiga ljuskällor som bygger på halvledarteknik. Oftast är själva dioden inte större än någon millimeter (Annell, 2007).
LED är det största teknikskiftet inom belysning sedan 1940-talet, då lysrören slog
igenom enligt Ljuskultur (2012). De menar också att lysdioderna troligen kommer
dominera belysningsbranschen då de har potential att vara energieffektivare och
mer långlivade än andra ljuskällor. Lysdioden är den första ljuskälla där fyra mycket viktiga egenskaper kombineras; att vara så liten som möjligt, att generera ljus på
ett effektivt sätt, att ha en lång livslängd och kunna ljusregleras steglöst.

Value-added work - det värdeskapande arbetet behöver definieras för varje projekt.
I denna rapport översatt till värdeskapande aktivitet. Vanligtvis ska det innehålla

7.
”Leverantörer”

2.7

SIPOC- Supplier, Input, Process, Output, Customer (figur 14) används som en del
av PAIN modell C. Metoden definierar vilka som gör vad i en process och vad som
levereras till den och vad som kommer ut. Det är även möjligt att definiera kvalitetskrav på inputen samt outputen (ReVelle, 2002).

1.
Processaktivitet:

2.
Outputs:

8. Kvalitetskrav

4. Kvalitetskrav

9. Mått på
prestanda

5. Mått på
prestanda

Figur 14 - Schematisk bild över metoden SIPOC.
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3 Metod

Ljusutbytet ökar gradvis och har flerdubblats på bara några få år (Annell, 2007).
Utbudet av komponenter på marknaden är redan idag stort och växer i takt med
teknikutvecklingen (Ljuskultur, 2012). Allt eftersom tekniken utvecklas öppnas
möjligheterna för helt nya sammanhang, och möjliggör för nya kreativa belysningslösningar. Priset på en diod har hittills sjunkit till en tiondel var tionde år (Annell,
2007).

2.9

Detta kapitel berör de metoder som har använts i examensarbetet, samt förklaringar till hur de har använts. Den övergripande metoden är aktionsforskning. För att
utvärdera FPM ställdes två utvärderingsmetoder mot varandra, DMAIC och PAIN,
där den senare valdes. I PAIN ingår även metoderna SIPOC och att rita processkartor. Detta har kompletterats med intervjuer och enkätundersökningen.

3.1

Premiumprodukt

Enligt Connoisseur (2009) är definitionerna för en premiumprodukt:
• Om alla äger ett speciellt märke är det per definition inte ett premiummärke
• Premium uppnås delvis genom en upplevd teknisk överlägsenhet
• Premium skapas delvis av ett avancerat hantverk
• Premium ska framhäva särskild social status eller rikedom
• Premium ingår eller kan ingå i personligt imagebyggande
• Premium ska tillfredsställa särskilda emotionella önskningar.

Inom arbete med aktionsforskning finns exempel på stödfrågor som kan användas
för att underlätta processen (Göteborgs Universitet, 2009):
• Kan resultaten analyseras och tolkas utifrån faktorer i verksamheten?
• Vilken litteratur finns som kan bidra till analys och tolkning?
• Hur kan egna erfarenheter användas i tolknings- och analysarbetet?
• Vilka analyser/tolkningar är rimliga?
• Vad leder analyserna/tolkningarna till?
• Vilka slutsatser kan dras?

En viktig byggsten för ett premiummärke är bland annat att hålla hög kvalitet som
kännetecknas av att produkten kräver en hög grad av expertis för att tillverka.
Enligt Parment (2006) vänder sig en premiumprodukt till målgrupper som är beredda att betala ett högre pris för att erhålla egenskaper och upplevelser som andra
produkter inte erbjuder. En premiumprodukt spelar mer på emotionella värden
snarare än rationella. Han menar att särskiljandet från massmarknaden är en viktig
egenskap hos premiumprodukter.

2.10

Övergripande metod

Den övergripande metod som används är aktionsforskning, vilken är en relation
mellan tänkandet och handlandet i praktiken, se figur 15. Detta innebär att frågor
ställs i praktiken, en aktion iscensätts och processen följs systematiskt medan de pågående skedena reflekteras över (Göteborgs Universitet, 2009). Denna metod väger
teoretisk kunskap från litteraturstudier mot praktiska erfarenheter

Teknik och behovet av att ligga i framkant

Teknikutvecklingen har under de senaste två decennierna skapat fler verksamhetsförändringar än någon annan faktor. Economist Intelligence Unit (2011) har i en undersökning frågat 567 chefer i 20 branscher världen över om förväntningarna på hur
framtida teknik förväntas påverka företag. Resultatet visade på att fortsatta förändringar förväntas fram till 2020. Många företagsledare anser att tekniken kommer att
innebära stora kliv framåt när det gäller innovation, effektivitet, kundrelationer och
många andra konkurrensområden. Det framkom även att 37 % av ledarna anser att
deras organisation inte kommer att kunna följa med i den tekniska utvecklingen och
att de kommer att förlora sin konkurrenskraft. En tredjedel av IT-branschens ledare
tror till exempel att deras företag kommer att försvinna helt till dess.

I detta examensarbete är aktionen inte iscensatt, utan ett skarpt projekt i form av
Spiro. Utvecklingsprocessen kommer att följas både från aktörens och observatörens
synvinkel. I praktiken kommer det gå till så att processen kommer utvärderas med
hjälp av hur projektet Spiro förflyter samt kompletteras med andra metoder eftersom Spiro inte kommer hinna ta sig igenom alla faser i FPM innan examensarbetet
ska redovisas.
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Figur 15 - Schematisk bild
över aktionsforskning.
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3.2

Processutvärdering

Eftersom Lyktan nyss börjat använda sig av FPM finns inga data eller statistik på de
olika aktiviteterna eller faserna. Detta innebar att det skulle vara svårt att analysera
FPM utifrån en metod som bygger på kvantitet. Målet var därför att hitta metoder
som grundar sig på andra värden.

och aktiviteterna i kronologisk ordning från vänster till höger och sammanbinds av
pilar som visar ordningen (Fitzgerald et al., 2005).
I detta projekt upprättades först en processkarta så som processen stod beskriven i
FPM, se kapitel 2.1 Fagerhult Project Management. Där förutsattes det att aktiviteterna utfördes i den ordning de stod skrivna, samt att de inte löpte parallellt, se bilaga 1. Efter att en processkarta ritats upp gjordes intervjuer av medlemmar i projektet, enligt kapitel 3.4 Intervjuer. Därav framkom att FPM-ordningen inte stämde helt
med den verkliga ordingen. Därför gjordes en processkarta över verkligt tillstånd,
se bilaga 2. När alla aktiviteter hade analyserats, upprättades en tredje processkarta
över önskvärt tillstånd, som visade förslag på hur processen skulle kunna se ut, se
bilaga 3.

PAIN-metoden har fördelarna av att vara väldefinierad samt innehålla tydliga
instruktioner om varje steg. Den innehåller även många tillvägagångsätt och delar
vilket gör det möjligt att anpassa analysen utefter varje enskilt projekt som ska analyseras. DMAIC metoden kommer troligtvis att bli svår att genomföra då mycket
arbete kommer krävas för att definiera vad som ska mätas samt hur det mäts och
även hur datan ska analyseras. Genom att välja att analysera processen utifrån
PAIN är det möjligt att fokusera på att analysera istället för att skapa ett analysverktyg anpassat för denna process utifrån DMAIC.

3.2.1

3.3

Användning av PAIN

Aktivitetsanalys

Aktivitetsanalysen gjordes enlig SIPOC (kap 2.7). Examensarbetets egna uppsatta
riktlinjer för hur analysen ska bedrivas och utvärderas är:

Avsteg från PAIN gjordes i denna utvärdering för att anpassa det bättre till examensarbetets omfattning, struktur och roller mellan företag och studenter, se figur
16. Steg I, att identifiera kritisk process, var redan gjort då det var FPM som skulle
utvärderas. Ett processteam och handledare (steg II och III) har inte officiellt utsetts,
då det inte kan appliceras på examenarbetet. Studenterna utgjorde teamet, och var
samtidigt sina egna handledare. De av högskolan och företaget tillsatta handledarna
för examensarbetet handledde endast examensarbetet och inte specifikt processutvärderingen. Steg IV, handledare håller analys- och förbättringsövning, genomfördes inte då gruppen var så liten och hela examensarbetet är en övning i sig. Steg V,
teamet påbörjar ett processflöde med baklängessteg, och VI, teamet färdigställer
processflöde över nuvarande processen, var redan genomförda av företaget.
Steg 6-8 (Rita upp process med VA ovanför tidslinjen och IVA under, Beräkna kvotVA/IVA, Bestäm förbättringsmål för kvoten VA/IVA) har inte följts, då dessa inte
ansågs värdeskapande för utvärderingen. Processen och aktiviteterna är överskådliga, och syftet med dessa sistnämnda steg kunde inte verifieras.

• Alla avdelningar/projektmedlemmar som finns noterade på en aktivitet i den
ursprungliga processkartan ska återfinnas i aktivitetsanalysen antingen som leverantör, utförare eller kund
• Finns avdelningen/projektmedlemmen ej med i analysen ska detta ses över varför
det är så och det ska övervägas om denna avdelning/projektmedlem kan plockas
bort från den aktiviteten [Notering: i den verkliga och den önskvärda processkartan markerades endast utförarna av aktiviteterna]
• Alla aktiviteter måste ha en tydlig kund
• Analysen ska i möjligast mån utgå från nuläget. Faserna ska analyseras utifrån
hur företaget faktiskt arbetar och inte hur det borde genomföras. I de tre första
faserna i processen kommer detta bli svårt att genomföra då företaget inte har haft
något projekt som använt sig av dessa faser hittills. Därför kommer det att göras
en kompromiss i de tre inledande faserna
• Det ska kontrolleras om alla outputs från en aktivitet är input i en annan fas.

Steg 12, att utföra nödvändiga förändringar, har inte gjorts då själva utförandet av
förändringar ligger utanför examensarbetets ramar.

Alla aktivitetsanalyser i DEL II är gjorda enligt bilaga 4 tillsammans med medarbetare på ateljé Lyktan.

3.2.2

Processkarta

3.4

Enligt PAIN ska en processkarta upprättas för att identifiera aktiviteter och vilka
som är ansvariga för dessa. Syftet är också att hitta eventuella överlämningar där
information kan gå förlorad. Den typ av processkarta som använts i detta projekt
kallas ”swimlanes chart” och visar i detalj vem som utför respektive aktivitet i processen. Avdelningarna listas veritkalt till vänster och separeras av linjer, simbanor,

Intervjuer

För att utvärdera aktiviteterna hölls öppna intervjuer. En öppen intervju kännetecknas enligt Lantz (2007), av att intervjupersonen svarar och resonerar fritt och själv
sätter sammanhang och begränsningar. Detta innebär att ingen intervju blir den andra lik, och olika svar kommer erhållas beroende på intervjupersonens erfarenheter
och synsätt. Metoden valdes för att så långt som möjligt fånga upp medarbetarnas
17.
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egna tankar och åsikter och inte missa några aspekter som kanske hade utelämnats
om frågorna varit alltför specifika.

uppenbara problem där, och därmed inte behöver undersökas vidare.

De flesta intervjuer som gjordes hade dokumentet aktivitetsanalys, enligt metoden
SIPOC kap 2.7, som grund. Till vissa av intervjupersonerna kompletterades detta
med stödfrågor. Personer från olika avdelningar tillfrågades om deras roll i företaget, processen och aktiviteten, vad de behövde för att utföra sitt arbete och vad de
levererade i aktiviteten. Detta utmynnade ofta i att intervjupersonen fritt spekulerade kring sitt arbete och allmänna åsikter och tankar fångades upp.

Efter en provomgång omfattande tre personer från tre olika avdelningar utvärderades enkäten och svaren, bilaga 5. Flera av frågorna hade besvarats ”Ej till.”. Detta
ansågs som ett dåligt resultat, då det var oklart hur de svarande hade tolkat ”Ej
till.”. Exempel på möjliga tolkningar är ”ej tillämpbart”, ”ej tillgängligt” eller ”ej
tillräckligt”. Om de tolkade det som i ”ej tillräckligt” skulle det innebära att det inte
var några fel på frågorna, utan att de helt enkelt tyckte att påståendet inte uppfylldes tillräckligt på företaget. Om de tolkade det som ”ej tillämpbart” skulle detta
betyda att frågan inte var relevant. ”Ej tillgängligt” å andra sidan gör svaret synnerligen svårtolkat. Hur eller vad är det inte tillgängligt? Är det svaret på frågan som
inte är tillgängligt eller är det informationen eller materialet på företaget som inte är
tillgängligt.

3.5.1

Vissa av intervjuerna skedde över telefon och andra i ett möte. Generellt var resultatet bättre under det personliga mötet, då intervjuare och intervjuperson gemensamt
kunde fylla i aktivitetsanalysen och diskutera kring den. Alla personer intervjuades enskilt, för att de skulle kunna uttrycka sina åsikter friare och inte påverkas av
varandras svar.

Enligt Trost (1994) är det viktigt att endast ställa en fråga i samma fråga. Ett exempel är fråga nummer 1 ” Fanns en fungerande och väl inarbetad process innan
FPM”. Om svar ”Ja” anges, avses då både fungerande och väl inarbetad? Om svar
”Nej” anges, avser svaret då att processen var fungerande men inte väl inarbetad,
eller tvärtom? Dessutom indikerar inte svaret huruvida processen var bra eller inte,
då något kan vara både fungerande och väl inarbetad utan att för den skull vara
effektiv eller okomplicerad. Trost avråder också från att ställa retrospektiva frågor i
enkäter. Detta för att det är lätt att svara enligt dagens sammanhang och värderingar. Det är alltså svårt att få reda på hur det var. Sannolikt ger den som svarar sin syn
på hur de nu ser på hur det var.

Resultatet av intervjuerna varierade på hur frågorna ställdes samt hur väl personen
var insatt i processen. Det lades stor vikt vid att inte ställa ledande frågor, men det
var svårt i praktiken då de anställda inte alltid var tillräckligt insatta i processen,
eller examensarbetet, för att förstå syftet med frågan. Ibland behövde frågorna
kompletteras med ett förklarande exempel, vilket kan ha påverkat svaret hos de
intervjuade.

3.5

Test och utvärdering av enkät

Enkät

Efter råd från IDC gjordes en enkät för att ta reda på situationen i utvecklingsprocessen. IDC tillhandahöll ett frågeformulär som de använder när de utvärderar
utvecklingsprocessen. Denna användes som bas och skrevs om för att bättre passa
detta specifika fall. Enkätfrågorna berörde mer personalens helhetssyn på processen
och svaren användes för att stödja resultatet av processutvärderingen.

Resultaten av denna första provomgång av enkäten kunde dock användas på så
sätt, att de frågor som besvarats med ”Ej till.” borde undersökas vidare. Både vad
gäller hur frågan var ställd, samt varför de svarade som de gjorde. Var frågan inte
tillämpbar eller fungerar inte påståendet på företaget?

Enligt Trost (1994) bör negationer i enkätfrågor undvikas. Som exempel nämner han
frågan ”I hemmet ska de vuxna inte visa sig nakna för barnen (7-8 år gamla)” med
svarsalternativen; instämmer helt, instämmer delvis, vet ej/obestämd, instämmer
inte och instämmer inte alls. Han menar att det inte är svårt att tolka svaren instämmer helt eller delvis, men de som väljer alternativet inte instämmer, vad instämmer
de inte i? Tycker de att vuxna alltid ska visa sig nakna för barn i hemmet, eller att
de kan göra det? Risken finns också att de missat ordet inte och därmed egentligen
instämmer.

I den nya enkäten (bilaga 6) ändrades svaren till en graderad skala där 5 står för
instämmer helt och 1 för instämmer inte alls. Även möjligheten att svara ”Vet ej”
infördes med ett tillägg för en kommentar varför personen ifråga inte vet.

3.5.2

Urval av svarande

Ett strategiskt urval gjordes, vilket är ett icke slumpmässigt urval för att säkerställa
variation i svaren på enkäten (Trost, 1994). Representanter från de fem mest frekvent förekommande avdelningarna i FPM valdes. Detta för att få en spridning av
åsikter om hur FPM fungerar på de olika avdelningarna. Representanterna var alla
nyckelpersoner på sin avdelning. Anledningen till att ett så litet urval gjordes var på
grund av tidsbegränsning samt att enkäten inte är det huvudsakliga utvärderingsverktyget, utan endast ett komplement till analyserna.

I studien kring processen lades stor vikt vid att ställa frågorna utan negationer. Eftersom svaren ställdes som ”Ja”, ”Ej tillämpbart” och ”Nej”, lades även stor vikt på
att ställa frågan så att svaret ”Ja” innebar att det var positivt för företaget/processen.
Anledningen till detta upplägg var för att enklare och snabbare kunna tolka resultatet. Om flera svarar ”Ja” på samma fråga innebär detta att det inte finns några större
19.

Del II
Del II innefattar utvärdering av hela processen Fagerhult Project Management, FPM. Processen analyseras fas för fas, med Spiro som en del av analysen i de två första faserna. Alla analyser av aktiviteter har gjorts i samråd med
medarbetare på ateljé Lyktan. De två första faserna i processen har ett avsnitt
som behandlar hur projektet Spiro förflöt. Slutsatser och rekommendationer
presenteras för varje fas och denna del avslutas med allmänna
rekommendationer till ateljé Lyktan.
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4   Beskrivning av och läsanvisning för
analyser

5   Resultat av enkätundersökning

Fråga 1 - 8 grupperades som frågor kring arbetsätt (bilaga 6). Här märktes en samstämmighet i att arbetssättet fungerade väl. Det de svarande var oeniga kring är om
projektplanen är synlig och tillgänglig eller inte.

Detta kapitel beskriver hur analyserna har genomförts samt hur de skall läsas för att
underlätta för läsaren.

4.1

De var eniga kring frågan om ”fakta och inputs samlas in och sammanställs innan
utvecklingsarbetet” men resultatet var att de endast instämde delvis i detta påstående.

Beskrivning av analysförfarande

Alla faser ritades först upp i en processkarta som den var beskriven i FPM (bilaga
1), sedan omarbetades denna efter intervjuer med medarbetare till en processkarta över verkligt tillstånd (bilaga 2) som stämde bättre överrens med verkligheten.
Slutligen ritades en processkarta över önskvärt tillstånd (bilaga 3) för att visa hur
processen skulle kunna göras effektivare. Alla analyser av aktiviteter har gjorts i
samråd med medarbetare på ateljé Lyktan enligt aktivitetsanalys (bilaga 4). Aktivitetsanalysen är gjorda enligt metoden SIPOC, som står för Supplier, Input, Process,
Output, Customer, som dels finns beskriven i kapitel 2.7 men även i bilaga 4.

4.2

Fråga 9 - 13 kategoriserades som ”arbetsgrupp”. Här var resultatet förvirrande och
det var svårt att dra en slutsats. Svaren fick en spridning så att de motsade varandra.
Samma person kunde svara att denne tyckte både att information fanns tillgänglig
på andra avdelningar och att den inte fanns det. Slutsatsen drogs att frågorna inte
var optimalt ställda, men det går att ana att informationsflödet på företaget inte
flyter helt felfritt.
Fråga 14 - 21 berörde frågor i kategorin kundperspektiv. Här syntes att de flesta
ansåg att projektmål samt kundens uppfattning om tänkbart pris inte definierades.
Stor svarsspridning konstaterades kring frågorna om bakgrund till projektet kommunicerades till projektgruppen och huruvida kundens önskemål kommunicerades. Upplevelsen kring hur marknadspris och försäljningsvolymer definierades gick
också isär.

Läsanvisning

Denna del i rapporten inleds med resultat av enkätundersökningen som sedan
kommer vävas in i texten. Varje fas är uppdelad i ett eget kapitel. Det inleds med
en sammanfattning och sedan ett antagande som beskriver frågeställningar och
utgångspunkter i analysen. I början av varje kapitel presenteras även den ursprungliga processkartan. Därefter beskrivs utfallet av fallstudien, i den mån det har
bedrivits någon i fasen. Vidare följer en allmän analys av fasen, innan varje aktivitet
analyseras var för sig. Aktivitetsanalyserna presenteras i tabellformat efter resultat
av intervjuer och SIPOC. Under rubrikerna ”Rekommendationer” och ”Slutsats”
behandlas rekommendationer och slutsatser kring faserna i stort. Denna typ av
information kring de enskilda aktiviteterna presenteras i aktiviteternas egna kapitel. Kapitlet avslutas sedan med att visa den ”verkliga” versionen av processkartan
som motsvarar ateljé Lyktans arbetsgång idag och är det som framkommit under
intervjuer. Denna jämförs med den önskvärda processkartan som är resultatet av
utvärderingen. Delen avslutas sedan med ett kapitel om allmänna rekommendationer som berör mer än en fas i FPM eller är övergripande för ateljé Lyktan. Samtliga
milstolpar behandlas i kapitel 15.1.

4.2.1

     analyser

Fråga 22 - 24 benämndes som kostnadskontroll. Svaren var här väldigt spridda,
och det tolkades som att de inte hade tillräcklig kontroll över sina kostnader. Dock
anades att detta ska komma att förbättras i och med FPM.
Fråga 25 - 31 rör konstruktionsdelen i ett projekt. Här fanns flera delade åsikter om
hur arbetet bedrivs. Kring frågorna om variantbestämningen sker tidigt i produktionskedjan och om systematiskt arbetssätt används för att få tillverkningsvänliga
produkter gick meningarna isär kring hur väl detta sköts. Det visade sig även finnas
stor spridning bland svaren på frågorna om kunskap och teknisk data samlas in för
att användas som stöd vid framtida utveckling och hur stor möjlighet till påverkan
produktionsavdelningen har på konstruktionen.

Aktivitetsanalys

Yttre krav behandlades i fråga 32 och 33. Resultatet av dessa frågor blev delad
mening kring huruvida hänsyn tas till befintliga patent. Det är i ateljé Lyktans fall
inte av så stor vikt att hålla noggrann uppsikt på patent då företaget köper tekniska
produkter och inte uppfinner dem själva.

Deltagare i varje analys presenteras i förklaringstext till respektive tabell. All analysdata har sorterats efter nuläge, önskemål från medarbetare och kvalitetskrav på
input/output. I de fall det saknas önskemål och kvalitetskrav har dessa tagits bort ur
tabell för att spara utrymme i rapport. Samma sak gäller även för kommentarsfältet.

Frågorna 34 - 43 rörde produktionsanpassning. Instämmandet i frågan tas fixturer
och monteringsutrustning fram i god tid före produktionsstart, var lågt bland de tillfrågade.
21.
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6   Utvärdering av Sortimentsrådet

Detta är inte en fas enligt FPM, men en utvärdering ansågs nödvändig då det verkar
finnas oklarheter kring deras roll i processen.

6.1

ser är för offentliga rum, medan konstruktion har ritat armaturen för hemmabruk.
Därför får armaturen för lågt ljusutbyte för att kunna användas i offentliga rum och
nå upp till belysningsstandarder.

Antaganden inför analys av Sortimentsrådet

6.4

Sortimentsrådet arbete uppfyller inte de föreskrifter som finns angivna i ateljé
Lyktans Design manual och tolkning av SS-EN ISO 9001:2008, eftersom de inte utför
de föreskrivna vändorna till respektive avdelning samt att sortimentsansvarig inte
sammanställer en produktspecifikation (se kapitel 2.3.1 Sortimentsrådet).

6.2

Fallstudie av Sortimentsrådet

I Spiro - projektet rådde det från början vissa oklarheter kring vilket material som
fanns att tillgå från Sortimentsrådet. Exempelvis trodde projektledaren att det fanns
en produktspecifikation redan i februari, men som fortfarande inte setts till i april.
Två olika medlemmar i sortimentsrådet gav två olika målpriser på Spiro, varav det
ena var dubbelt så högt som det andra.

6.3

Slutsatser om Sortimentsrådet

Mellan Sortimentsrådet och Concept Study sker en överlämning, därför bör all
tillgänglig information dokumenteras noggrant. Nu är förvisso en av sortimentsrådsmedlemmarna projektledare, men dokumentation är ändå viktigt så att alla är
samstämmiga och inte allt ansvar lämnas över på en person som potentiellt kan bli
syndabock. Dessutom så ska FoU-chef på sikt inte vara projektledare och därför bör
det dokumenteras bättre. Eftersom sortimentsrådet inte dokumenterar de diskussioner de har kring produktförslagen, bildar de olika avdelningarna sig olika uppfattningar kring exempelvis tänkta applikationsområden, ljusbild etc. Att två olika priser nämndes i fallstudien av Sortimentsrådet tyder också på dålig dokumentation.
Sortimentsrådet är idag lite hemliga på företaget och det finns ingen tydlig bild om
vilka de är eller vad som kan förväntas av dem.

Analys av Sortimentsrådet

Informationen kring Sortimentsrådet varierar beroende på källa, och det kommer
därför vara svårt att dra välgrundade slutsatser. När personal på ateljé Lyktan tillfrågades om vad de visste vad Sortimentsrådet gjorde var svaret ofta nej. Det visade
sig att flera tillfrågade inte visste vilka som satt i Sortimentsrådet eller vad deras
uppgift var.

Antagandet att Sortimentsrådet inte uppfyller sin egna föreskrivna arbetsgång
stämmer delvis. Enligt påståendet från försäljningschefen gällande att produkten
studeras utifrån försäljnings- produktions- och estetiskt perspektiv redan i sortimentsrådet uppfyller de till viss del den arbetsgång som finns beskriven i Design
manual.

I en intervju med produktchefen berättar han att Sortimentsrådet har möte ungefär
en gång i kvartalet angående nya produkter. I Sortimentsrådet ingår sedan ungefär
ett år tillbaka designansvarig, FoU-chef, produktchef, försäljningschef, samt belysningstekniskt ansvarig på Fagerhult. En gång om året håller de ett avstämningsmöte
med Fagerhult för att kontrollera att de inte konkurrerar med liknande produkter.

6.5

Rekommendationer angående
Sortimentsrådet

Försäljningschef nämner att det har uppstått problem då konstruktion ser andra
applikationsområden på en armatur än vad som var avsikten från Sortimentsrådet.
Mycket tyder på att Sortimentsrådet har mer information än vad de lämnar ut till
projektgruppen. Av denna anledning är det viktigt att dokumentera Sortimentsrådets avsikter bättre, så att konstruktion får utförligare underlag. Dessa underlag
kan också användas av exempelvis Marknad och Sälj för att göra marknadsundersökningar och konkurrentanalyser. En enkel början skulle vara ifall Sortimentsrådet
började fylla i dokumentet Product Specification (FPS002). Då får alla projektmedlemmar samma underlag att arbeta efter. Dokumentation av Sortimentsrådets arbete
kan även förhindra att jobb de gjort riskeras att göras igen senare i projektet och
på så vis undviks onödigt dubbelarbete. För att underlätta dokumentationen av
Sortimentsrådets arbete rekommenderas att utse en sekreterare, som protokollför
Sortimentsrådets möten.

Till sortimentsrådet kommer förslag, enligt produktchef helt ofiltrerat. I genomsnitt
släpps ett till två förslag igenom per möte. Vissa förslag antas direkt, andra ”går
på remiss”. Enligt försäljningschef sker en första sållning av de designförslag som
kommer in hos designansvarig innan det går till sortimentsrådet. Det som kommer
in kan variera i kvalitet, allt från skiss på en servett till fullskalemodell. Enligt försäljningschefen studeras produkten utifrån försäljnings- produktions- och estetiskt
perspektiv redan i sortimentsrådet. Han menar att de olika disciplinerna tillfrågas
med deras synpunkter.
Försäljningschefen anser att de olika avdelningarna ofta pratar förbi varandra vad
det gäller applikationsområden. Exempelvis finns armaturer som säljavdelning an22.
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Projektledare

Concept
Study

G-2

Konceptfasen består av två aktiviteter, Concept Study och gatemöte G-2, enligt figur
17. Denna fas går ut på att studera underlag från designern. Enligt FoU-chef tar
denna fas olika lång tid beroende på hur väl utformade underlagen är. En första
Product huruvida
förfrågning går utInv.
till leverantörer
produkten är möjlig
att tillverka
eller
Data Inv
Concept
Risk
Time
G-1
tooling
CalculaInvestment
M0
& Calc
Review
Analysis
inte. Antaganden&gjordes
omtions
att det skulle
vara svårt att eliminera
steg. Schedule
Detta
Fixt
stämde dock inte riktigt då analysen visade på att hela fasen kan plockas bort i vissa
projekt.

7.1

Konstruktion

Marknad

tor
analysis

7.2

Sälj

Figur 17 - Processkarta över den
ursprungliga versionen av FPM.

I G-2 var det endast en punkt som inte uppfylldes, och det var att produktspecifikation inte var påbörjad. Dock diskuterades inte övriga kriterier på mötet, men
uppfylldes troligen i för- eller efterhand av projektledare och produktchef. Vid
Gatemötet var studenterna närvarande, men diskuterade inte de kriterier som står i
Gaterapporten. I detta fall utfördes Concept Study och G-2 på samma möte, eftersom
underlag från designer var så pass detaljerade och genomtänkta.

Concept Phase

Produktion

Fallstudie av Concept Phase

Concept Study och G-2 sammanslogs i detta fall till ett enda möte, där studenterna
träffade produktchefen och projektledaren. Under detta möte utvärderades konceptet och
kända fakta samt eventuella problem diskuterades. Den allmänna uppfattQuotations
ningen var att Spiro skulle gå att tillverka och därför gå vidare till Pilot Study. Detta
baserades bland annat på ett mail från designern där ateljé Lyktans leverantör av
aluminiumprofiler informerar om att de troligtvis kan bocka profilen med existerande verktyg.

Inköp

Ateljén

Antaganden inför analys av Concept Phase

Då konceptfasen endast består av två aktiviteter är det i detta fall svårt att enligt
PAIN modell C reducera steg. Däremot är det möjligt att dra slutsatser kring om
det finns något i aktiviteten som kan plockas bort. Eftersom konceptfasen är väldigt
kort, kanske
det finns en möjlighet att baka in hela denna fas i Pilot Study.
Competi-

7.3

Analys av Concept Phase

Project Planning

Sortimentrådet bör definieras och synliggöras för medarbetarna. De fyller en
viktig roll på företaget och bör därför
vara mer offentliga och tillgängliga.
Detta skulle kunna göras genom att
låta de yngre medarbetarna agera
sekreterare på mötena, som föreslagits
tidigare, och göra detta efter ett rullande schema för att alla skall ha möjlighet att knyta kontakt med de som
ingår i Sortimentsrådet, ta del av deras
kunskap samt att sekreterarrollen inte
blir så tung.

7   Utvärdering av Concept Phase

Produktchef

Pilot Study

Det rekommenderas också att ateljé
Lyktan följer sina egna direktiv i SSEN ISO 9001:2008 kring produktspecifikationen som skall sammanställas av
sortimentsansvarig då Sortimentsrådet
beslutat att produktidén ska lanseras.
Det har iakttagits att projektgruppen i
Spiro känner behov av att få ta del av
denna tidigt i projektet.

I en telefonintervju med chefen för Projektledning på Fagerhult, den som tillsammans med företaget Antura tagit fram FPM, framkom det att Fagerhults Concept
Study skiljer sig från hur ateljé Lyktan använder sig av den. Fagerhult har en speciell konceptgrupp som jobbar i Concept Phase. Denna grupp är inte med senare i
projektet utan jobbar enbart med att ta fram koncept. Hos Fagerhult är Concept Phase
ca 1,5 månad lång om den är effektiv, men ibland upp till 3 - 4 månader. Concept
Study handlar för Fagerhults del om att skapa en förståelse för optiska delar såsom
reflektorer, bländskydd och linser. Detta eftersom deras fokus ligger på energieffektivitet och inte lika mycket design som hos ateljé Lyktan. Fagerhult arbetar även de

Logistik
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Tabell 3 - Analys av aktiviteten Concept Study, deltagare: Konstruktion, Inköp, Sälj, Projektledare, Ateljén och Produktchef.

Concept Study

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Sortimentsrådet
Extern:
• Designer
• Ev. Externa tillverkare
• Ev. Ljuskälleleverantörer

• Underlag för koncept
• Åsikter och
rekommendationer
från tillverkare

• Utvärdera om armatur
går att tillverka, samt
hitta eventuella problem

• (Ritningar)
• Skisser
• Bilder
• Förklaringar
• Målgrupp
• Användningsområde
• Idéer och tankar för
att  gå vidare

Intern:
• Hela projektgruppen
Extern:
• Leverantörer

Utförs av:
• Produktchef
• Projektledare
• Konstruktör

Önskemål

• Utlåtande från
sortimentsrådet
• (Minikravspec och
varianter)
• Syfte

• Förväntad volym
• IP-klass

Kvalitetskrav

• Förklarande skisser
• Bilder
• (Ritningar)
Mått på prestanda:
• Läsbar och förståelig
• Utseende
• Ljusbild
• Storlek

• Övergripande materialval
• Armaturfamilj
• Storlek
• Övergripande tekniska
• Lösningar
• Typ av armatur
• Belysningskrav

Kommentarer

Mått på prestanda:
• Kännas möjligt och rimligt

Kvalitetskrav: Svårdefinierade i nuläget, efter att processen genomförts fler gånger bör företaget ha tillräcklig erfarenhet för att definiera behov och sätta krav
därefter.

Enligt projektledare på ateljé Lyktan bör en Concept Phase hos dem ta cirka en till två
veckor och innefatta en studie i huruvida en armatur är möjligt att tillverka.

med externa designers och därmed finns det redan en form från industridesignern.
De mekaniska lösningarna är inte så viktiga i Concept Phase, utan gås igenom först i
Design Phase. Efter att Concept Phase är genomförd byts alltid gruppen ut inför Pilot
Study. Innan överlämnandet dokumenteras arbetet i Concept Study noga. Målet är
sedan att behålla samma grupp från Pilot Study till projektets slut, eftersom de anser
att information alltid går förlorad vid överlämningar. Det är först i Pilot Study som
en projektledare kommer in, och därefter är allt arbete tvärfunktionellt och alla
avdelningar är inblandade.

7.3.1

Concept Study

Aktiviteten Concept Study (tabell 3) behövs troligen inte i varje projekt. Om underlag
från designer är tillräckliga behöver denna aktivitet inte genomföras. Denna aktivitet är också beroende av hur ateljé Lyktan anser att Sortimentsrådet ska arbeta.
Beskrivningen av Concept Study påminner till mycket hög grad om det arbete som
ska genomföras av sortimentsrådet enligt kapitel 2.3.1 Sortimentsrådet.
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Tabell 4 - Analys av gatemöte G-2.

Gate -2

Beskrivning enligt FPM

Analys av kriterium

Kriterium 1

Concept study performed and evaluated in milestone M0.

Inte uppenbart vilket dokument eller aktivitet denna syftar på eftersom M0 inträffar först
i nästa fas enligt FPM.

Kriterium 2

Proposed time scheduled for pilot study completed.

Relevant.

Kriterium 3

Proposed frame for budget completed (including resources).

Relevant, men ej knutet till aktivitet eller dokument.

Kriterium 4

Indicating product specification completed (FPS002).

Dokument finns tillgängligt. Det finns även uttalade önskemål från personal att detta
efterlevs.

7.3.2

G-2

7.4

Slutsatser om Concept Phase

Antagandet att det blir svårt att reducera steg i fasen stämmer inte helt. Beroende på
underlag kan hela aktiviteten Concept Study plockas bort. Att slå ihop denna fas med
Pilot Study anses inte heller nödvändigt eftersom denna fas ibland knappt existerar,
och när den finns fungerar som en remissresurs.

Kriterierna i Gaten (tabell 4) är inte helt tydliga eller knutna till tidigare aktivitet.
Det förekommer också kriterium som innebär ett indikerande på att något är komplett. Detta kriterium upplevdes inte förklara tydligt vad som ska vara utfört för att
det ska anses som färdigt. Detta gäller samtliga gatemöten i processen som innehåller denna typ av kriterium.

7.5

Eftersom ateljé Lyktan inte har samma resurser kommer det inte vara möjligt för
dem att ha en separat konceptgrupp så som Fagerhult har. Istället kan aktiviteten
Concept Study närmast liknas vid en liten förstudie. Inputen från denna aktivitet
varierar väldigt mycket beroende på underlaget från designern. Finns ett fullgott
underlag i form av utförliga ritningar och skisser behöver troligtvis inte Konstruktion göra något men består underlaget endast av en ”skiss på en servett” kan
konstruktion behöva kopplas in för att göra ett underlag i aktiviteten Concept Study.
Detta motsvarar i sådana fall troligen att förslag ”går på remiss” innan de godkänns
av Sortimentsrådet.

Rekommendationer angående
Concept Phase

En rekommendation är att reda ut Sortimentsrådets roll kontra Concept Phase’s. Om
Sortimentsrådets tankar kring en produkt kommuniceras, exempelvis med applikationsområde, armaturfamilj med mera skulle säkert många missförstånd inom
företaget upphöra. Om de olika disciplinerna tillfrågas med deras synpunkter redan
i sortimentsrådet som försäljningschefen påstår i kapitel 6.3 och detta görs systematiskt och dokumenteras skulle det kunna innebära att sortimentsrådets möte räcker
som Concept Study i de fall som detaljerade underlag finns.
Det kan vara av vikt att om deltagare står som närvarande att de också deltar i diskussionen kring uppfyllda kriterier för att känna sig delaktiga i gatemötet.

I de fall där denna fas inte behövs är det viktigt att konstruktör, projektledare och
produktchef studerar underlag och diskuterar med designer, för att säkerställa att
underlaget är fullgott för en kommande utvärdering, samt att alla bitar är kommunicerade. Detta bör dock inte göras som en egen fas utan som en förberedelse inför
aktiviteten Concept Review i Pilot Study.

Det rekommenderas att låta gatemöte G-2 finnas kvar som en överlämning mellan
Sortimentsrådet och projektgruppen även om Concept Study reduceras.
För jämförelse av verklig och önskvärd version av Concept Phase se figur 18 och 19.

I fallstudien av Concept Phase och Pilot Study hölls två möten som liknade varandra,
det sammanslagna Concept Study och G-2 samt Concept Review. Det som skiljde de
båda mötena åt var att i det senare deltog fler ur projektgruppen, samt att det var
mer förberett. Concept Study är troligen inte menat att vara ett möte, utan en aktivitet
som tar fram underlag inför Pilot Study. Detta tyder på att Concept Phase är en onödig fas i ateljé Lyktans fall ifall de får tillräckliga underlag av designer.
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Sortimentsråd
Styrgrupp

Competitor
analysis

Concept
Study

Sortimentsrådet gör
mycket odokumenterat arbete som inte
sprids vidare.

Sortimentsråd
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Concept
Study

Detta kapitel behandlar utvärderingen av Pilot Study, förstudiefasen. Det misstänktes att aktiviteter kunde slås ihop, vilket även gjordes. Vidare diskuteras Säljs och
Marknads roll i denna fas ingående och rekommendationer lämnas kring hur deras
kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara på.

Styrgrupp
Produktchef

Produktchef
Projektledare
Projektledare

Concept
Study

G-2

Marknad

Marknad

Inköp

Inköp

Sälj

Det kan varar svårt att reducera aktiviteter i denna fas eftersom det enligt Tonnquist
(2010) är viktigt att göra en noggrann förstudie. Det kan också vara bra att företaget
arbetar in denna fas ordentligt innan aktiviteter reduceras eftersom den inte körts
tidigare. Det finns en möjlighet att aktiviteter kan slås ihop istället för att reduceras
helt.

Ateljén

Sälj

Concept
Phase

Produktion
Logistik
Figur 18 - Processkarta,
VERKLIGverklig version av
Concept Phase.

Produktion
Logistik

Antaganden inför analys av Pilot Study

Eftersom ateljé Lyktan är ett så nischat företag, och endast producerar en typ av
armatur för ett begränsat antal applikationsområden med en sorts ljuskälla, är det
extra viktigt att göra en konkurrent-/SWOT/-intressentanalys för att hålla sig uppdaterade.

Konstruktion

Konstruktion

Ateljén

8.1

G -2

8.2

Fallstudie av Pilot Study

Inför Concept Review gjordes ett studiebesök hos LundbergDesign, den designfirma
som ritat Spiro. Under detta möte behandlades oklarheter kring konceptet och dess
konstruktion, såsom materialegenskaper, konstruktion, ljusbild och formspråk.

Concept
Phase

Förstudien inleddes med aktiviteten Concept Review, ett möte där hela projektgruppen samlades för att gå igenom konceptet. I detta fall var det studenterna själva som
gick igenom konceptet och presenterade detta tillsammans med projektledaren.
Gensvaret var svagt, det kom inte så mycket frågor som väntat. Presentationen av
Spiro genomfördes på ett mycket bra sätt enligt medarbetare på ateljé Lyktan. Bättre
än företaget tidigare har genomfört denna typ av möte (då inte i FPM utan i den
gamla produktutvecklingsprocessen). Mötet innehöll all tillgänglig information om
konceptet, allt från tillverkningsmetoder till preliminärt val av ljuskälla. Mötesprotokoll fördes inte vid detta möte, alternativt är det inte tillgängligt i databasen FPM.

Teknik & Kvalitet
Extern
Figur 19 - Processkarta,
önskvärd version
öNSKVÄRD
av Concept Phase.

Efter Concept Review infaller enligt processkartan milstolpen, M0. Något som dock
inte märktes av i detta fall.
Att ta in offerter i projektet Spiro i aktiviteten Quotations låg på inköpsavdelningen på ateljé Lyktan. Den första tilltänkta leverantören på plast kunde inte leverera
önskad produkt. Inköpsansvarig har sedan dess letat ny plastleverantör vilket är
anledningen till att projektet inte hade passerat denna aktivitet innan presentationsdatumet på examensarbetet.
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Parallellt med Quotations bedrev studenterna ett eget försök till aktiviteten Competitor Analysis. Denna bestod i att använda det tillgängliga dokumentet i FPM och söka
i sökmotorn Google efter produkter som liknar Spiro. Det gjordes också en genomsökning av konkurrerande företags sortiment efter en lista tillhandahållen av ateljé
Lyktans försäljningschef.

Projektledare

Analys av Pilot Study

Under analysen av denna fas framkom det att Sälj inte involveras i förstudierna då
de har en tendens att sälja produkten för tidigt. De hålls på avstånd från utvecklingsprocessen så att de inte får någon insyn och därmed inte vet något om kommande produkter för att de inte ska kunna sälja dem.

Concept
Review M0

Inv.
tooling
& Fixt

Product
Calculations

Data Inv
& Calc

Konstruktion

Enligt processanalytikern på IDC måste Marknad och Sälj introduceras i att produktutveckling är ett lagarbete och inte ett konstruktionsarbete. Det är viktigt att någon
representant från Sälj och Marknad finns med i projektgruppen då de har mycket
kunskap från och om kunder att förmedla till övriga.

Marknad

Efter genomgång av aktiviteterna Investment Tooling & Fixtures, Product Calculation,
och Data Investment And Calculations (för aktivitetsordning, se figur 20) framkom det
att flertalet av medarbetarna inte förstod skillnaderna mellan dessa, alternativt inte
förstod varför de skulle hållas isär. Dessutom innefattar de alla samma dokument,
FPS001 och FPS010, som enligt företaget ska godkännas av styrgruppen mellan
varje aktivitet, detta skulle kunna innebära en möjlig flaskhals.

Inköp

Competitor
analysis

Quotations

Sälj

Ateljén

Produktion

Pilot Study

8.3

Produktchef

Logistik
Figur 20 - Processkarta över den ursprungliga versionen av Pilot Study.
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Tabell 5 - Analys av aktiviteten Concept review, deltagare: Konstruktion, Produktchef, Inköp, Produktion och Ateljén.

Concept
Review

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern
• (Konstruktion)
• Projektledare
• Produktchef
Extern:

• Förklaringar
• Bilder
• Presentation
• Underlag för leverantörskalkyler

• Möte med utförligare genomgång av konceptet

• Aktiviteter för att gå vidare
• Möjliga fel
• Problem och frågor
• Materialval

Intern:
• Inköp
• Marknad
• Projektledare
• Produktchef
• Produktion
Extern:

Önskemål

8.3.1

Utförs av:
• Hela projektgruppen

• Minikravspec
• Tänkta volymer
• Produktvarianter

• Kravspec borde vara påbörjad, med åtminstone volym och målpris
• Mötesprotokoll med beslut
• På presentation borde
prod. spec gås igenom
• Dokument korrekt ifyllda
• Tanke kring logistik
• Tidsplan

Concept Review

Denna aktivitet (tabell 5) borde annonseras bättre så att alla vet vad de förväntas
göra på mötet. Till exempel bör underlag på den nya produkten skickas ut innan
tillsammans med dagordning. Aktiviteten i sig är en mycket bra idé för att fånga
upp erfarenheter från tidigare projekt. Dock behöver den antagligen köras några
gånger för att medarbetarna ska förstå syftet med den och delta aktivt.
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Tabell 6 - Analys av aktiviteten Competitor Analysis, deltagare: Försäljningschef, Marknad.

Competitor
Analysis

Leverantör

Input

Aktivitet

Nuläge

Intern:
• Produktchef
Extern:

• Bilder
• Skisser
• Måttuppgifter
• Ljuskällor

• Scanna marknaden på
liknande armaturen.

Output

Intern:
• Produktchef
• Projektledare
• Inköp
• Produktion
• Konstruktion
Extern:

Utförs av:
• Försäljningschef

Önskemål

• Applikationsområden

• Lista på konkurrerande produkter
med syftet att kunna sätta pris,
och om produkt för lik befintlig.

Kvalitetskrav

• Översiktsbild
• Armaturfamilj

• Likhet i design
• Prissegment
• Materiallikhet
• Ljusdistributions-likhet
• Allmän likhet
Mått på prestanda:

Mått på prestanda:

Kommentarer

8.3.2

Kunder
(Person/avdelning)

En standardmetod saknas, levande process.

Competitor Analysis

Enligt Connoisseur (2009) och Parment (2007) är premiumprodukten något som
ska särskilja sig från mängden. Därför är det viktigt att den faktiskt gör det och
för att kunna marknadsföra produkten som premium får det inte finnas en redan
existerande produkt som i hög grad liknar den som ska utvecklas. Att grundligt
genomföra fasen Competitor Analysis (tabell 6) blir således av extra stor vikt för ateljé
Lyktan eftersom företagen vill synas utåt som ett premiumföretag. Att undersöka
existerande teknik och göra ett medvetet val av vilken som ska användas i produkterna är även det mycket viktigt för ateljé Lyktan eftersom premiumprodukter även
kännetecknas av en teknisk överlägsenhet gentemot andra produkter. Som Economist Intelligence Unit (2011) påpekar i sin undersökning är det av stor betydelse att
följa med i teknikutvecklingen, annars finns risken att försvinna från marknaden
eller tappa konkurrenskraft.

som tekniken utvecklas möjliggör den nya kreativa belysningslösningar (Ljuskultur,
2011). LED bör således ligga inom ett område där företag riskerar att sacka efter om
de inte håller sig á jour. ateljé Lyktan har därför många viktiga anledningar till att
genomföra en bra Competitor Analysis.
Konkurrentanalysen utförs idag genom att de som har hand om marknadsundersökningar håller sig uppdaterade genom att besöka mässor och prata med branschfolk. Det finns inget speciellt tillvägagångssätt som följs. Försäljningschefen var inte
medveten om att det fanns ett FPS-dokument som behandlar konkurrentanalys,
trots att det borde funnits tillgängligt även innan FPM infördes. Försäljningschefen
menar att det är näst intill omöjligt att de skulle missa en liknande konkurrerande
armatur, för att branschen är så pass liten och de är så pass uppdaterade. Inom Sortimentsrådet finns en palett av olika personer med olika kunskap som informerar
varandra om marknaden.

LED är ett teknikområde som utvecklas med mycket stor hastighet. Utbudet av LED
på marknaden är redan stort och växer i takt med teknikutvecklingen och allt efter29.
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Tabell 7 - Analys av aktiviteten Quotations, deltagare: Inköp.

Quotations

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
• Inköp
Extern:
• Leverantören

• Underlag i form av ritningar, bilder och förklaringar

• Externa leverantörer
utarbetar offerter

• Offerter på delar som
inte kan tillverkas av Lyktan, dokument FPS045

Intern:
• Inköp
• Projektledare
Extern:

Utförs av:
• Externa leverantörer

Önskemål

• Alla revisionsförändringar loggas

• Produktkritik från leverantör samlas in.

Kvalitetskrav

• Rätt underlag med
rätt revision
• Kritiska mått
Mått på prestanda:
• Ritning har rätt status

• Offerter på varje del
från minst 3 företag
Mått på prestanda:
• Korrekt ifyllt dokument

Kommentarer

8.3.3

Kvalitetskrav: Tydliga men inte väldefinierade. Aktivitet behöver inte reduceras då detta är ett viktigt steg för att kunna utföra nästkommande
aktiviteter.

Quotations

Denna aktivitet (tabell 7) är tydlig, med väl definierade leverantörer och kunder
samt inputs och outputs. Aktiviteten är viktigt för nästkommande aktiviteter och
för projektet.
[Notering: i denna aktivitet stannade projektet Spiro på grund av problem att hitta
plastleverantör.]
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Tabell 8 - Analys av aktiviteten Investment Tooling and Fixtures, deltagare: Produktchef, Produktion och Inköp.

Investment
Tooling and
Fixtures

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Inköp
Extern:

• Offerter

• Beräkningar på investeringar på verktyg,
fixturer och produktionsteknisk utrustning

• Underlag för beslut om investering i form excelark FPS010

Intern:
• Styrgrupp
Extern:

Utförs av:
• Projektgruppen

Önskemål

• Produktionsteknik

Kvalitetskrav

• Ledtider
• MOQ (Minimum order
quantity från leverantör)
• Marknadsundersökning
bör vara gjord för att få
fram förväntad volym

• Ang kvalitet: Investeringen bör innefatta
hela produktfamiljen.

• Rätt offert
• FPS045

• Kvalitet anses högre ju fler
faktorer som är beräknade
Mått på prestanda:
• SEK med uppskattad
noggrannhet på 100 000.

Mått på prestanda:
• SEK
• År

8.3.4

Investment Tooling & Fixtures

Det låter inte rimligt att hela projektgruppen deltar i denna aktivitet. Det är möjligt att stor del av projektgruppen är inblandad på något vis alternativt levererar
underlag, men det verkar inte troligt att hela gruppen räknar på investeringar.
Konstruktion borde synas som leverantör av ritningar. I aktiviteten ska beräkningar
på fixturer och produktionsteknisk utrustning göras men i nuläget finns ingen input
från Produktionsteknik. Detta finns med som önskemål och behöver implementeras
inför nästa projekt. Aktiviteten (tabell 8) fyller en funktion men är svår att särskilja
från nästkommande två aktiviteter. Outputs är väldefinierade och kunden tydlig.
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Tabell 9 - Analys av aktiviteten Product Calculations, deltagare: Produktion, Inköp, Konstruktion och Produktchef.

Product
Calculations
Nuläge

Leverantör

Intern:
• Inköp
• Styrgrupp
• Produktion
• Konstruktion
• Produktchef
Extern:

Input

• Externa offerter
• Intern produktionsdata
• Investeringsbeslut
• Produktspec

Aktivitet

• Kalkylera produktkostnader och försäljningspris (läggas upp i systemet
som fejkade artiklar)

Output

• Excelark FPS010
• Budget?
• FPS001?

Utförs av:
• Hela projektgruppen

Önskemål

• Vilken personal
ska användas
• Monteringstid
• Monteringssätt

• Osäkerhetsfaktorer

Kvalitetskrav

• Lack
• Material
• Förpackning
• Transportsätt
• Antal detaljer

• Volym
• Personal
• Material
• Produktionskostnad
Mått på prestanda:
• SEK
• Jämförelse kostnader/
Intäkter

Mått på prestanda:
• SEK
• Timmar
• Antal

8.3.5

Product Calculations

Liksom i föregående aktivitet verkar det inte rimligt att hela projektgruppen räknar
på kostnader. Det finns många fler leverantörer till denna aktivitet än till den förra i
nuläget (tabell 8 och 9), men om önskade leverantörer till föregående aktivitet läggs
till, liknar dessa aktiviteter varandra. Dessutom används samma dokument i båda
aktiviteterna.

32.
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• Styrgrupp
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Tabell 10 - Analys av aktiviteten Data Investment and calculations, deltagare: Produktchef.

Data
Investment and
Calculations

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Styrgrupp
Extern:

• Godkänd produktkalkyl
• Godkänd investeringskalkyl

• Sammanställning
samtliga kostnader

• Excelark FPS010

Intern:
• Styrgrupp
• Styrelse
Extern:

Utförs av:
• Projektledare
• Produktchef

Önskemål

• Produktspec
• Historik (erfarenhet
från tidigare projekt)

• Produktspec FPS002 färdig
• Resursbehov
• Ev. intern-konkurrens egna produkter. Tär produkten på befintliga produkters försäljning?

Kvalitetskrav

• Rimlighet
Mått på prestanda:
• SEK

• Sanning med anmärkning
Mått på prestanda:
• Konstruktionstimmar
• Maskintimmar
• Produktionstimmar
• Montering etc
• SEK

8.3.6

Data Investment and Calculations

Det råder osäkerhet kring om denna aktivitet existerar i FPM, då denna dykt upp
under projektets gång, men ingen verkar veta varifrån den kommer. Dock verkar
samtliga tillfrågade ha en uppfattning om vad den innebär. Detta verkar vara en
ganska liten aktivitet. Output och kund liknar de två tidigare aktiviteterna. Kvalitetskraven är subjektiva och delvis mätbara (tabell 10), dessa kunde vara mer objektiva. Denna och de två tidigare aktiviteter behandlar kostnader och resurser.
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Tabell 11 - Analys av gatemöte G -1.

Gate -1

Beskrivning enligt FPM

Analys av kriterium

Kriterium 1

Steering committee appointed for the project.

Styrgrupp borde vara tillsatt redan i G-2, då de skall godkänna aktiviteter i denna fas.
Det är viktigt att de som skall godkänna budget och dylikt har mandat att göra det,
innan de gör det.

Kriterium 2

Product specification finalized and delivered to Project Manager. (FPS002)

Relevant och viktig.

Kriterium 3

Indicating that project analysis  is performed and approved by the Steering commitee. (FPS001)

Relevant, en del av beräkningsaktiviteterna. FPS001 är ett komplement till produktspec
där förväntade volymer framgår.  

Kriterium 4

Product range completed. (FPS017)

Relevant, men bör förankras i aktivitet för att tydliggöra när det sker och vem som utför
det.

Kriterium 5

Data from Pilot Study approved by appointed Project manager.

Otydligt formulerad. Formulera tydligare vilken data det gäller.

Kriterium 6

Indicating time schedule for project completed.

Relevant, men ej knuten till aktivitet i denna fas. Däremot finns en aktivitet avsedd för
tidsplanering i följande fas.

Kriterium 7

Manufacturing site decided. (FPS046)

Relevant, men ej knutet till aktivitet. Förhoppningsvis kan Lyktan fatta beslut om detta
redan här.

Kriterium 8

Risks from Pilot Study evaluated.

Ej knutet till aktivitet i denna fas, men dock till aktivitet i nästa. Eventuellt behövs ett
dokument till detta, till exempel en SWOT-analys. Kan fungera som input till aktivitet Risk
Analysis i Project Planning.

Kriterium 9

Indicating pre-calculation completed. (FPS010)

Relevant och tydligt knuten till aktivitet.

Kriterium 10

IP checklist completed. (FPS042)

Görs ej på ateljé Lyktan då det rör patent. Stryks eventuellt ur gate.   

8.3.7

G-1

8.4

Slutsatser om Pilot Study

Eftersom detta möte är en chans för alla projektdeltagare att diskutera sina första
synpunkter och funderingar kring konceptet, är det viktigt att dokumentera dessa
så att de kan användas i till exempel riskanalys, produktspecifikation och som underlag för konstruktion. Under fallstudien upplevdes det inte som att alla medarbetare förstod sin egen potential till att bidra till ett sådant här möte.

Detta är det viktigaste gatemötet eftersom det avgör om produkten ska utvecklas
eller inte. Dock finns inget kriterium som tydligt behandlar detta (tabell 11). Denna
gate är delvis otydligt formulerad och det finns många kriterier som inte är knutna
till aktiviteter.

Fenomenet att Sälj ”tjuvsäljer” produkter för tidigt är inte unikt för ateljé Lyktan
enligt processanalytikern på IDC. Att ateljé Lyktan därför har plockat bort Sälj och
Marknad ur produktutvecklingsprocessen är inte en lösning av problemet utan
behandlar endast symptomen. Genom att ledningen tydligt markerar att produkten inte får börja säljas för tidigt kan Sälj och Marknad integreras i processen vilket
kommer gynna projektet.

I och med att alla aktiviteterna i denna fas inte hann genomföras under examensarbetet samt att inget tidigare projekt på ateljé Lyktan gått igenom denna fas, är det
svårt att dra en korrekt slutsats. Information angiven i tabellerna bör därför ses som
önskemål om hur aktiviteterna bör genomföras.
Utifrån erfarenheter kring Concept Review i fallstudien drogs slutsatsen att all information som finns tillgänglig om konceptet ska presenteras. Ingenting ska tas som
självklart utan utgångspunkten bör vara att det finns personer med på mötet som
inte har varit i kontakt med någon information om konceptet tidigare.

Två av kriterierna, riskanalys och tidsschema, i G-1 dyker upp som aktivitet först
i nästa fas, Project Planning. Detta kan verka förvillande, då de inte är synliga som
aktiviteter i fasen Pilot Study, och innebära att uppgifterna kommer som en överraskning vid Gatemötet.

Att ett mötesprotokoll inte fördes under Concept Review, alternativt inte finns tillgängligt i FPM, upplevdes som negativt eftersom ett sådant ansågs vara en resurs.
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8.5

Rekommendation angående Pilot Study

En rekommendation kring aktiviteten Concept Review är att alla deltagare får information om produkten innan mötet så att de hinner förbereda sig. Det anses också
vara viktigt att alla medarbetare förstår sin egen möjlighet att tillföra något och att
de är positivt inställda till den här typen av diskussion. Beträffande resultatet på
enkäten kan det vara en god idé att under mötet Concept Review lägga in en mötespunkt som rör just hur kunskap om existerande produkter kan utnyttjas i framtagningen av kommande produkter för att insamlad fakta och kunskap ska komma till
verklig nytta i projektet. Fördelen blir att informationen behandlas tidigt i processen
samt att det finns en tydlig ”adress” på informationen.

Dessa moment utgör en bra grund till en produktspecifikation och stämmer även
överrens med Tonnquists (2010) förslag på vad en förstudie skall resultera i, se kap
2.4.4.

Trots att försäljningschefen anser att ateljé Lyktan kan sin bransch och att en mer detaljerad konkurrentanalys inte är nödvändig, rekommenderas det ändå att utveckla
denna aktivitet ytterligare då förändringar inom branschen förväntas ske. Tidigare, när lysrör dominerade marknaden, liknade många lysrörsarmaturer varandra
eftersom det är svårt att göra stora förändringar på grund av lysrörens form. De
flesta lysrörsarmaturer har samma grundform, långsmal, men varieras med olika
bländskydd, reflektorer, material och radier. Därför har det tidigare inte varit av så
stor vikt att särskilja sig markant från konkurrenter. Nu med den nyare ljuskällan
LED, och de möjligheter denna öppnar för med formspråk och ljusbild, anses det
vara av större vikt att särskilja sig från konkurrerande produkter. Exempelvis liknar
Spiro ingen nu existerande pendelarmatur och om en konkurrent skulle producera
en liknande skulle likheten genast uppmärksammas. Med detta som grund lämnas rekommendationen att döpa om aktiviteten så att den innefattar mer än bara
konkurrentanalys, exempelvis skulle den kunna heta Competitor & Market Analysis.
Sortimentsrådet kan fungera som en input till denna aktivitet eftersom försäljningschef anser att de till viss del redan uträttar detta arbete i Sortimentsrådsmötena.
Processanalytikern på IDC lämnar följande förslag på moment att göra i aktiviteten:

Competitor Analysis kan löpa parallellt med Quotations. Det går även att börja räkna
på den typ av kalkyler som inte är beroende av offerter, till exempel tidsåtgång.

Att Sälj säljer produkter innan de lanseras är ett problem som borde tas upp på
ledningsnivå. Säljavdelningen sitter på värdefull kunskap från kunder som borde
tas tillvara på i produktutvecklingen. Det finns också värdefull kunskap att hämta
inte bara från utesäljare, utan även från innesäljare som arbetar mycket med ljusberäkningar.

Det är önskvärt att slå samman Investment Tooling & Fixtures, Product Calculation,
och Data Investment And Calculations till en enda aktivitet, för att minska antalet
beslutsvändor till styrgruppen samt för att de innehåller liknande dokument och
moment. Dock bör det noggrant beaktas att ingen input eller output går förlorad.
Resultatet från enkät rörande frågorna om kundperspektiv och arbetsätt pekade på
att förstudien inte är tillräcklig. Enligt processanalytikern på IDC har Marknad en
stor del av förstudien. Här borde information angående försäljningsvolymer, pris
och applikationsområden finnas tillgänglig för Konstruktion. I enlighet med Tonnquist (2010) och Svengren (1995) finns stora fördelar med att lägga kraft och energi
på projektets inledande faser eftersom framskjutet arbete endast spräcker tidsplanen, håller kvar resurser som kan vara inplanerade på annat håll samt medför extra
kostnader och arbete (kapitel 2.4.10). Rekommendationen blir därför att ledningen
borde göra en satsning på att öka kunskapen bland personalen om hur en förstudie
bedrivs på ett bra sätt. En möjlig väg att gå är att ta hjälp av ett företag specialiserat
på produktutvecklingsprocesser, exempelvis IUC Skåne AB, vilket tillhör samma
nätverk som IDC West Sweden AB. Att arbeta enligt ”valfiskmetoden” kan förhoppningsvis avhjälpa problemet med att ateljé Lyktans projekt drar över på tiden och
därmed inte lanserar sina produkter inom utsatt tid.

• Personas1
• SWOT - analys2
• Konkurrentanalys
• Marknadsanalys
• Livscykelanalys
• Marknadspositionering
• Prissättning

Kriterierna i G-1 borde noggrant bearbetas för att säkerställa att förstudien bedrivs
korrekt. Kriterium 1, att styrgruppen ska vara tillsatt, i G-1 bör flyttas till G-2, eftersom det förekommer aktiviteter i Pilot Study som kräver beslut från styrgrupp.

En persona är en hypotetisk användare av produkten som utgör en representant för sin målgrupp (Cross, 2008).

1

För jämförelse av verklig och önskvärd version av Pilot Study se figur 21 och 22.

SWOT-analys är en nulägesanalys där SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och
Threats och används för att kartlägga företagets möjligheter och risker för exempelvis en ny
produktgrupp (Tonnquist, 2010).

2
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Sortimentsråd

Pilot Study

Sortimentsråd

Beslut från Styrgrupp påverkar
nästa aktivitet

Pilot Study

Beslut från Styrgrupp påverkar
nästa aktivitet

Styrgrupp

Styrgrupp

Produktchef
Produktchef
Projektledare
Projektledare

Concept
Review

M0

Inv. tool
& Fixt

Product
Calc

Data Inv
& Calc

G-1

Inköp

Product Calculations & Investment
M0

Inv. Tool & Fixt Data Inv& Calc
Jeeves
Product
Product
Calc
Initiation
Calc

Konstruktion

Konstruktion
Marknad

Concept
Review

Marknad
Competitor analysis
Aktivitet utförs inte i
enlighet med FPM

Inköp

Competitor
& Market
Analysis
Quotations

Sälj

Quotations

Ateljén

Sälj

Produktion
Ateljén

Logistik

Produktion

Teknik & Kvalitet

Logistik

Extern

Figur 21 - Processkarta, verklig version av
Pilot Study.
VERKLIG

Figur 22 - Processkarta, önskvärd version
av Pilot Study.
ÖNSKVÄRD

36.

G -1

9   Utvärdering av Project Planning

Spiro - Utvärdering av produktutvecklingsprocess med fallstudie

9   Utvärdering av Project Planning

Produktchef

Detta kapitel behandlar utvärderingen av fasen Project Planning. Det första antagandet som gjordes var att denna fas inte var nödvändig för ateljé Lyktan. Detta motbevisades dock efter analysen av fasen. I denna fas sker planering och riskbedömning
av projektet och utförs i huvudsak av projektledaren.

Time
Schedule

Investment

Product
Calculations

G0

Antaganden inför analys av Project Planning

Denna fas kan troligen slås ihop med Pilot Study. Eftersom ateljé Lyktan är mycket
mindre än Fagerhult, är det troligen mindre att planera. Planeringen borde kunna
göras i Pilot Study. Det förekommer också kriterier i Gatemöte G-1 som berör två av
aktiviteterna i Project Planning, Time Schedule och Risk Analysis. De två kvarstående
aktiviteterna har liknande namn som två aktiviteter i Pilot Study och är troligen
uppdateringar av dessa.

9.2

Risk
Analysis

Konstruktion

Marknad

Analys av Project Planning

Denna fas är i huvudsak projektledarens fas, där fakta och information sammanställs från Pilot Study och planering för projektet görs. För aktivitetsordning, se figur
23.

Inköp

Sälj

Ateljén

Produktion

Project Planning

9.1

Projektledare

Logistik
Figur 23 - Processkarta över den ursprungliga versionen av Project Planning.
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Tabell 12 - Analys av aktiviteten Risk Analysis, deltagare: Produktionsteknik, FoU-Chef, Inköp, Ateljén.

Risk Analysis

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Projektgruppen
• Produktchef
• Sortimentsrådet
Extern:
• Leverantörer
involverade i Pilot Study

• Allt tidigare material (volym, teknikval,
skisser, marknadspris)

• Möte/brainstorming om vad
som kan gå fel i projektet.

• Lista med alla
    osäkerheter ( ex.
    verktyg, leveranstider,’        
    tidplan, resurser)
• Åtgärdsplan

Intern:
• Projektgruppen
Extern:
•

Önskemål

• Risker från G-1
• Deltagare förbereder sig innan möte

• Begränsa vilka från
projektgruppen som
deltar för att hålla det
effektivt
• Mötesagenda
• Mötet har ett standarddokument, mötesagenda, så medarbetare på förhand vet vad
det går ut på.

Kvalitetskrav

• Rimliga volymnivåer
• Rimligt marknadspris
Mått på prestanda:
• Enheter
• SEK

9.2.1

Utförs av:
• Projektgruppen
• Projektledare håller i mötet

• Listan har
bedömningsskala
• Listan används som
underlag för G0

Mått på prestanda:

Risk Analysis

Detta är en mycket relevant aktivitet för att fånga upp potentiella risker i projektet,
exempelvis resurstillgänglighet, konkurrens från andra projekt och leverantörsfrågor. Dock är det viktigt med förberedelser inför detta möte och att varje person vet
vad den förväntas bidra med. Det är viktigt att tänka igenom vilken typ av fakta
som önskas från de externa leverantörerna så att den finns tillgänglig inför mötet.
Att definiera inputen som ”allt tidigare” material kan vara riskfyllt, då det är lätt
hänt att något glöms av. Önskemålen är bra och relevanta. Det är viktigt att definiera hur och var denna riskanalys ska användas i projektet. Outputen åtgärdsplan
borde innehålla ansvarsposter för åtgärderna för att säkerställa att de genomförs.
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Tabell 13 - Analys av aktiviteten Time Schedule, deltagare: FoU-chef

Time Schedule
Nuläge

Leverantör
Intern:
• Projektutvärderare
Extern:
• Underleverantörer

Kvalitetskrav

Kommentarer

9.2.2

Input
• Stastistik från tidigare projekt
• Offerter

Aktivitet

Output

• Projekt planeras i FPM
Utförs av:
• Projektledare

• Tidsplan i FPM
(Lanseringsplan är satt sen
tidigare)

• Ledtider - verktyg
• Ledtider - utfallsprover
• Produkter i produktion
Mått på prestanda:
• Veckor

Kunder
(Person/avdelning)
Intern:
• Alla berörda i projektet
Extern:

• Visa aktiviteter veckovis
• Slutdatum
• Upplagd i FPM
• Tidsredovisning
Mått på prestanda:
• Veckor
• (Timmar)

Projektutvärderaren = den person som har information från tidigare projekt.

Time Schedule

9.2.3

Aktiviteten Time Schedule (tabell 13) är överlag nödvändig och genomtänkt. Inga
synliga brister i aktiviteten har iakttagits. Dock finns frågetecken kring lanseringsplanen, till exempel vem är det som sätter den och vart finns den? Det anses oklart
om att ha en lanseringsplan stämmer överrens med målet att ha flera lanseringsklara produkter redo för att kunna välja bland vid lanseringstillfälle. Dock verkar
det rimligare att ha en plan än flera produkter väntandes. Önskemålet från Concept
Review (tabell 5) om att ha en tanke kring logistiken i projektet skulle kunna planeras i denna aktivitet.

Investment

Skillnaden mellan denna aktivitet (tabell 14) och de som rör investeringar i tidigare
fas är att här sker själva äskandet av medel för investering. Denna aktivitet anses
därför nödvändig att behålla

Tabell 14 - Analys av aktiviteten Investment, deltagare: FoU-Chef.

Investment
Nuläge

Kvalitetskrav

Kommentarer

Leverantör
Intern:
• Projektutvärderaren
Extern:
• Underleverantörer

Input

Aktivitet

• Erfarenheter från tidigare projekt • Sammanställande av
• Offerter
investeringar
Utförs av:
• Projektledare

Output
• Investeringsäskande

Mått på prestanda:
• kSEK

• Ifylld mall
Mått på prestanda:
• kSEK
Projektutvärderaren- den som har information från tidigare projekt.
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Extern:
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Tabell 15 - Analys av aktiviteten Product Calculations, deltagare: FoU-chef.

Product
Calculations

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Inköp
• Beredning
Extern:

• Inköpspriser
• Tillverkningskostnader

• Kalkylering av produktkostnader

• Calculation Costs
(T-Netto)

Intern:
• Produktchef
• Projektgrupp
• Styrgrupp
Extern:

Kvalitetskrav

Kommentarer

9.2.4

Utförs av:
• Projektledare

• Inköpspriser baserade på volymer år 3
• Tillverkningskostnader baserade
på volymer år 3
Mått på prestanda:
• SEK

• Kostnader baserade
på volymen år 3
Mått på prestanda:
• SEK

FoU-chef: Det finns möjlighet att slå ihop denna aktivitet med motsvarande i Pilot Study om projekt skapas i datasystem (Jeeves eller PDM), med uppdaterad arbetskopia för projektledare.  Detta för att kunna göra mer detaljerade beräkningar för G-1 mötet än som görs i nuläget. Fördelen är också att projekt då redan
ligger i systemet. Nackdelen - kommer upp som arbetsuppgift för Beredning för tidigt.

Product Calculations

Skillnaden mellan denna aktivitet (tabell 15) och den med samma namn i föregående fas är att här läggs artiklar upp i affärssystemet Jeeves. Eftersom ingen ny
produktinformation finns här, konstruktörerna har inte ritat mer, så skulle denna
aktivitet kunna ske redan i förstudien och slås ihop med Product Calculations där.
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Tabell 16 - Analys av gatemöte G 0.

Gate 0

Beskrivning enligt FPM

Analys av kriterium

Kriterium 1

Issues from previous gates approved.

Relevant.

Kriterium 2

Project analysis updated and approved by steering committee. (FPS001)

Relevant, dock ej knutet till aktivitet.

Kriterium 3

Budget and application form approved by CEO or manager in charge for decision.

Relevant.

Kriterium 4

Time schedule completed and accepted by steering committee.

Detta kriterium kan vara onödigt för ateljé Lyktans del då projektledaren i nuläget sitter med i styrgruppen och är projektledare i alla projekt och därmed har
en helhetsbild.

Kriterium 5

Resources secured. (FPS035)

Relevant.

Kriterium 6

Risk analysis updated.

Relevant och tydligt knuten till en aktivitet.

Kriterium 7

Product specification accepted by project group. (FPS002)

Relevant och alla i projektgruppen ges möjlighet att studera specifikationen
vilket bör hindra uppkomsten av problem av den typen att medarbetare inte
påstår sig vara medveten om eller ha fått information.

Kriterium 8

Need for suppliers evaluated and development collaborators appointed.

Relevant men ej tydligt knuten till en aktivitet.

Kriterium 9

Pre-calculations available for all variants with decided target costs. (FPS010/FPS043)

Trots att aktiviteten har flyttats till föregående fas behålls kriteriet för att säkerställa att uppdateringar på kalkylen görs.

Kriterium 10

Product name decided.

Åtminstone bör ett arbetsnamn på produkten ha bestämts. Det verkar orimligt
att projektet stoppas för att detta kriterium inte uppfyllts.

9.2.5

G0

9.3

Slutsats om Project Planning

Pilot Study eftersom det var endast den aktiviteten som hade skäl till att flyttas till
den fasen.

Denna Gate är avslutet på alla förstudier och efter detta startar projektet. Kriterierna
(tabell 16) berör i huvudsak ekonomi och planering.

Antaganden inför denna analys byggde på teorin om att Fagerhult har en större
projektorganisation och därmed i större behov av en grundligt genomförd planeringsfas då organisationen är komplexare och mer svårmanövrerad. Vid en första
anblick såg aktiviteterna i de två faserna ut att behandla samma typ av information
med tanke på namnen på dem. Vid en närmare analys framgick det att trots att
namnen var lika var dock inte alltid aktiviteterna det.

I och med att denna fas inte hann genomföras under examensarbetet och att inget
tidigare projekt passerat denna fas, är det svårt att dra en korrekt slutsats. Information angiven i tabellerna bör ses som önskemål om hur fasen bör genomföras.
Antagandet om att denna fas kan slås ihop med Pilot Study kan inte styrkas helt
eftersom analysen endast bygger på önskemål. Enligt Tonnquist (2010) bör det
finnas en planeringsfas som är förlagd mellan förstudien och genomförande av
projektet. Detta eftersom planeringsarbetet tar tid och det är viktigt att avsätta tid
för denna fas. Att slå samman Pilot Study och Project Planning skulle inte innebära
några nämnvärda förändringar. Det enda som skulle hända är att en Gate (G-1) tas
bort men i övrigt måste ändå samma arbete utföras och inga tidsvinster kan göras.
Dessutom kommer beslut från två faser behöva fattas vid det kvarvarande gatemötet (G0).

En anledning till att ha kvar fasen Project Planning är att inte lägga ner tid på att
planera projektet ifall de inte ska gå vidare.
Två av aktiviteterna återfinns i Gatemöte G-1 som hålls innan denna fas. Detta
skapade illusionen av att aktiviteterna behandlades redan i Pilot Study. Dessa två
aktiviteter, Risk Analysis och Time Schedule, bör dock ligga kvar i denna fas då de
är starkare knutna till denna. Outputen från de motsvarande kriterierna i G-1 bör
däremot vara en input till dessa aktiviteter.

I den önskvärda processkartan har dock aktiviteten Product Calculations flyttats till
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9.4

Rekommendationer angående
Project Planning

Rörande aktiviteten Risk Analysis och dess output i form av en åtgärdsplan
lämnas rekommendationen att skapa ansvarsposter i den. Om åtgärderna som
ska utföras enligt åtgärdsplanen inte har någon ansvarig person finns risk att
de aldrig kommer utföras och därmed faller en stor del av meningen med att
göra en riskanalys.

Den allmänna rekommendationen till ateljé Lyktan är att genomföra fasen ett antal
gånger och utifrån utfallen på dessa dra slutsatser huruvida fasen är relevant för
dem. En första rekommendation blir dock att flytta Product Calculations till Pilot Study och slå ihop den med sin namne där. Genom att flytta Product Calculations erhålls
fördelen av att mer detaljerade kalkyleringsuppgifter kan ligga till grund för beslut
i gate G-1.

Sortimentsråd

För jämförelse av verklig och önskvärd version av Project Planning se figur 24
och 25.

Project Planning

Project Planning

Sortimentsråd
Styrgrupp

Styrgrupp

Produktchef
Produktchef
Projektledare
Projektledare

Risk
Analysis

Time
Schedule

Investment

Product
Calc

G0

Risk
Analysis

Time
Schedule

Investment

G0

Konstruktion

Konstruktion

Marknad

Marknad

Inköp

Inköp

Sälj
Ateljén

Sälj

Produktion
Ateljén

Logistik

Produktion

Teknik & Kvalitet

Logistik

Extern

Figur 24 - Processkarta över den verkliga versionen av Project Planning.

Figur 25 - Processkarta över den önskvärda versionen av Project Planning.

VERKLIG

ÖNSKVÄRD
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10   Utvärdering av Design Phase

Produktchef

Detta kapitel analyserar och utvärderar fasen Design Phase. Detta är både den första
och den viktigaste fasen i projektet. Antagandena var att denna fas inte borde förändras speciellt mycket aktivitetsmässigt samt att Konstruktion och Inköp saknar
tillräcklig input för att genomföra sina arbetsuppgifter effektivt. Dessa visade sig
stämma ganska bra med slutsatserna. Det antogs också att inga större förändringar
skulle kunna göras i aktiviteterna, vilket även det stämde. För aktivitetsordning, se
figur 26.

Antaganden inför analys av Design Phase

Konstruktion

Design
Development

FMEA

KGG1

M2

Sign
drawings
& quotations

Product
Calculation

Drawing
set to
status “W”

KGG2

M3

G1

Desig
Develo
men
(non to
ing)

Marknad

Det kommer troligen inte gå att ta bort någon aktivitet ur denna fas då konstruktionsfasen är den viktigaste fasen då det är här själva utvecklingen av produkten
sker. Detta är egentligen den enda värdeskapande fasen i projektet, alla andra faser
är stödfaser.

Inköp

Denna fas är komplicerad för Konstruktion och Inköp att genomföra för att det
saknas tillräcklig information från Marknad och Sälj från förstudien. Dessa är inte
tillräckligt aktiva i förstudien.

10.2

M1

Choose
Supplier

Place
P0’s too

Sälj

Analys av Design Phase

Detta är egentligen den allra första fasen i projektet. Alla tidigare faser är delar av
förstudien.

Ateljén

Inputen till hela fasen är material från förstudien omfattande kostnader, skisser,
offerter, applikationsområden, produktspecifikation med mera. Ut ur fasen kommer
ritningar på en färdig produkt samt enklare testmonteringar av denna.

Produktion

Under intervjuer med medarbetare på konstruktionsavdelningen framkom det ofta
att de själva aktivt fick söka information, som redan borde finnas i bland annat produktspecifikation. Till exempel fick de ofta själva ta fram applikationsområden och
förväntade volymer.

Test
Assembly

Jeeves
Initiation

Design Phase

10.1

Denna fas är troligen den svåraste fasen att utvärdera då den innehåller många aktiviteter som kan smälta in i varandra. Det kommer eventuellt vara svårt att avgöra
när en aktivitet slutar och nästa börjar.

Projektledare

Logistik
Figur 26 - Processkarta över den ursprungliga versionen av Design Phase.
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Tabell 17 - Analys av aktiviteten Design Development, deltagare: Produktchef, FoU-Chef, Konstruktion och Ateljén.

Design
Development

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Inköp
• Ateljén
• Produktchef
Extern:
• Designer
• Underleverantörer

• Kravspec (baserad
på skisser och
dokument från
förstudien)
• Material och
teknikkunskap
• Hur saker skall monteras på bästa sätt
• Hur ljuskällor beter sig mot
olika material och avstånd.

• Överföra koncept till teknisk
design - färdig konstruktion
• Hitta tänkta leverantörer
• Armatursortiment

• Realistiska CADunderlag, modeller och
detaljer.
• Ritningar och
skisser som visar känsla,
form och funktion

Intern:
• Produktchef
• Designer
• Styrgrupp
Extern:
•

Önskemål

• Krav borde specifieras mer
i kravspecen (konstruktion)

Kvalitetskrav

•
Mått på prestanda:

Kommentarer

Utförs av:
• Designer
• Konstruktör
• Produktchef

• Måttsatta ritningar
med toleranser
• Hänsyn till tillverkningsmetod (släppvinkel etc).
Mått på prestanda:

Konstruktion: Med LED så har åtskilliga produkter blivit inaktuella flera gånger (angående Input).
Projektledare: Aktiviteten utförs i två steg, först görs de verktygsbundna detaljerna, sen de icke verktygsbundna.

10.2.1 Design Development

I denna aktivitet konstrueras ritningar av produkten. Detta är en aktivitet som tar
lång tid av naturliga skäl. Den kan också komma att upprepas efter att nästkommande aktiviteter genomförts. Detta är ingen aktivitet som ska reduceras men eventuellt bör output definieras tydligare (tabell 17), alternativt inputen i nästkommande
aktivitet, för att tydliggöra när en aktivitet är slut och nästa börjar. Detta med tanke
på att den här aktiviteten återkommer genom feedbackloopar.
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Tabell 18 - Analys av aktiviteten KGG1, deltagare: Konstruktion, FoU-Chef och produktchef.

KGG1
Design Review

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktör
• Produktchef
Extern:
• Designer

• CAD-underlag
• Sortiment
• Form&funktion
från designer
• Ev 3D-printade detaljer
• Kravspec

• Genomgång och kontroll av
konstruktion och kvalitet

• Funktionell produkt
där även prisbild samt
kvalitet har beaktats
• Beslutsunderlag
för styrgrupp
• Ågärdsplan för ev fel

Intern:
• Produktchef
• Styrgrupp
• Konstruktion
Extern:
• Designer

Kvalitetskrav
Kommentarer

Utförs av:
• Konstruktionschef
• Konstruktör
• Ev produktchef

• Uppfylla kravspecen
Mått på prestanda:

Mått på prestanda:
Produktchef är i regel inte med i detta möte.

10.2.2 KGG1

10.2.3 Test Assembly

KGG1 står för konstruktionsgenomgång 1 (tabell 18). Det är lite vagt beskrivet vad
som förväntas hända och vad som är output ur denna aktivitet. Antagligen vet de
som deltar vad de ska göra, men har svårt att sätta ord på det. Det kan vara en god
idé att ha ett färdigt mötesprotokoll eller checklista till detta möte för att underlätta
genomgång.

Denna aktivitet (tabell 19) är en av ateljé Lyktans styrkor då de har tillgång till
Ateljén. Det anses absolut nödvändigt att behålla denna aktivitet för att testa produkten även om det bara är ljusbild och avstånd till ljuskälla. Produktion bör deltaga
för att komma med i projektet och säga sina åsikter om konstruktionen. Detta verkar
vara en aktivitet som företaget kan och har utförts flera gånger tidigare i projekt.

Tabell 19 - Analys av aktiviteten Test Assembly, deltagare: Konstruktion, Produktion och Ateljén.

Test Assembly

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
Extern:

• Ritningsunderlag
• Strukturunderlag
• Produktionsplanerare lägger
in aktivitet på Ateljén

• Testa delar, ej helheten av produkt.
• Dokumentation
Utförs av:
• Ateljén
• Konstruktion

• Fysisk modell
• Utvärdering av modell
• Validering av
konstruktion

Intern:
• Konstruktion
• Produktion
Extern:

Önskemål
Kvalitetskrav

• Följa någon slags
standard
• Ateljén behöver minst
yttermåtten.
Mått på prestanda:
• P-revision

• Ev. monteringssvårigheter
• Utlåtande ang. verkstad och lackering
Mått på prestanda:
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Tabell 20 - Analys av aktiviteten FMEA, deltagare: Konstruktion, Produktion, Ateljén, Inköp, FoU-Chef och Produktchef.

FMEA

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Reklamationsavdelningen
• Produktion
• Ateljén
• Konstruktion
Extern:
• Underleverantör

• Reklamationer på liknande produkter
• Underleverantörens kunskap
om material, teknik, etc.
• Kunskap från test assembly
• Ritningsunderlag

• Muntlig genomgång av
produkt för att fånga upp
alla möjliga fel och risker

• Så kvalitetssäkrad
produkt som möjligt
• Minimiera kostnader pga
mindre felaktiga produkter
• Åtgärdsplan

Intern:
• Produktion
• Produktchef
• Affärschef
• Konstruktör
Extern:
• Kunder (färre fel på
köpta produkter)

Önskemål

• Leverantör borde vara spikad
• Tvinga leverantör att göra FMEA
på sina egna processer som kan
påverka Lyktans verksamhet.

• Bra om externa underleverantörer sitter med
• Logistik med i FMEA,
lager, transport osv.

Kvalitetskrav

• Claimssystemet
Mått på prestanda:

Utförs av:
• Leds av projektledare

Mått på prestanda:

10.2.4 FMEA

Det upplevs inte som att nuläget speglar den version som finns angiven i tabell.
Företaget har ännu ingen rutin för hur de ska genomföra FMEA3 och flera av de tillfrågade hade aldrig varit med om en. Tabell 20 speglar snarare vad de strävar efter.
Det är därför svårt att analysera denna aktivitet, men den anses vara värdeskapande
då den, enligt processanalytikern på IDC, ökar värdet på produkten för slutkunden.
Om de önskar FMEA från leverantör, så bör de vara noga med att sätta krav och
datum då dessa ska vara ateljé Lyktan tillhanda. Processanalytikern på IDC tycker
att det inte är nödvändigt att begära en FMEA av leverantörer utan att eventuella
problem med leverantörer bör ingå som en del i företagets egna FMEA. Han pekar
på att det är Inköps ansvar att ha koll på leverantörerna.

FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis, eller feleffektanalys på svenska, och
är en metod för att identifiera möjliga felsätt, deras orsaker och konsekvenser i konstruktions- och tillverkningsprocessen (Johansson, 2003).

3
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Tabell 21 - Analys av aktiviteten Choose Supplier, deltagare: Inköp.

Choose
Supplier

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Produktchef
• Konstruktion
Extern:

• Kompletta ritningsunderlag
• Komplett produktspec

• Offertförfrågningar med
mer exakta ritningar
• Offertutvärderingar
• Ritningsgenomgång
med leverantör

• Leverantör på olika
delar och detaljer

Intern:
• Projektledare
• Projektgrupp
Extern:

Utförs av:
• Inköp

Kvalitetskrav

Kommentarer

• P-Revision
Mått på prestanda:

• Mall för offert och offertutvärdering
Mått på prestanda:

Inköp fungerar som en länk mellan konstruktör och leverantör

10.2.5 Choose Supplier

Nackdelar
• Eftersom leverantörerna befinner sig i en konkurrentsituation föreligger en risk att
FMEA:n inte är ärlig
• Det finns risk att FMEA:n inte är gjord av en kunnig person
• En möjlig risk kan uppstå i att leverantören inte är motiverad att göra en FMEA
om de inte är säkra på att få ordern
• ateljé Lyktans FMEA kommer bli större eftersom de behöver väga in de olika
leverantörsalternativen

Att välja leverantör är något som måste göras och aktiviteten (tabell 21) kan därmed
inte plockas bort. I den tidigare aktiviteten FMEA finns önskemål om att leverantören redan är bestämd. Nedan följer en lista över för- och nackdelar med att inte välja
leverantör innan FMEA.
Fördelar
• Det är möjligt att få en FMEA från alla eventuella leverantörer
• Beslut om val av leverantör kan ta stöd i FMEA:n
• Det är möjligt att se hur de olika företagen kan påverka ateljé Lyktan

Frågetecken
• Går det att begära FMEA från underleverantör ur ett moraliskt och rättsligt perspektiv?
• Hur påverkas konkurrentsituationen om inte alla leverantörer utför en FMEA?
• Finns det någon annan information som går att begära ut istället för en FMEA?
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Tabell 22 - Analys av aktiviteten Drawings Set to Status ”W”, deltagare: Konstruktion.

Drawings set
to status ”W”

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Inköp
• Styrgrupp
Extern:
• Underleverantör

• Kostnader
• Styrgrupp skall lämna
”OK” för att gå vidare
• Avtal med leverantör
• Kvalitet hos leverantör
• Inköp diskuterar med
strategiskt inköp

• Alla detaljer som har
bedömts som ”OK” för
investering ändras till ”W”
Utförs av:
• Konstruktör
• Konstruktionschef
• Inköp

• Ritningar klara för att
beställa verkyg
• Dokumentationshantering
• Genomgång av avtal

Intern:
• Konstruktion
• Produktchef
Extern:

Kvalitetskrav

Kommentarer

Mått på prestanda:

• Säkerställande av att
leverantörens kvalitet på
produkter som ska levereras överensstämmer med
Lyktans förväntningar.
Mått på prestanda:

Strategiskt inköp är en avdelning på Fagerhult, med vilka inköp diskuterar när de behöver vända sig till nya underleverantörer.

10.2.6 Drawings set to status ”W”

Denna aktivitet innebär att ritningar uppdateras till status ”W”, alltså ”Work”. Detta är en aktivitet som ter sig tämligen simpel men ser enligt analysen (tabell 22) ut
att vara mer svårtolkad och odefinierad i outputen. Osäkerheten finns kring vad det
är för typ av dokumentationshantering och genomgång av avtal, detta bör definieras bättre. Denna aktivitet måste utföras då endast ritningar med ”W”-revision får
skickas iväg till verktygsbeställning.
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Tabell 23 - Analys av aktiviteten Sign Drawings and Quotations, deltagare: FoU-Chef.

Sign Drawings
and Quotations

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
Extern:

• Ritning

• Godkänna och signera ritningar
• Elektronisk arkivering
av signerad ritning
Utförs av:
• Projektledare

• Elektroniskt signerade
och arkiverade ritningar.

Intern:
• Inköp
Extern:
•

Kvalitetskrav
Kommentarer

• W-revision
Mått på prestanda:

• PDF
Mått på prestanda:

FoU-chef: Hittills har inte rutinen att projektledare signerar offerter införts än. Att arkivera ritningar i detta skede sker idag på initiativ av projektledare. Är ingen
officiell rutin.

10.2.7 Sign Drawings and Quotations

10.2.8 Jeeves Initiation

Detta är en liten och troligtvis inte så tidskrävande aktivitet som bör finnas kvar då
den innebär viktigt dokumentation för projektet. Huruvida offerter ska signeras
och av vem bedöms vara Lyktans eget val om det ska införas (tabell 23). I övrigt är
aktiviteten väldefinierad och relevant. Enligt projektledningschefen på Fagerhult så
signeras offerter inte heller där.

Själva aktiviteten (tabell 24) är väldefinierad och tydlig men namnet är missvisande
då den redan påbörjats i en tidigare fas. Om uppdateringar i Jeeves görs löpande
under projektets gång kan denna aktivitet plockas bort. Upplever ateljé Lyktan att
denna aktivitet ändå fyller en funktion kan den döpas om till Jeeves Update.

Tabell 24 - Analys av aktiviteten Jeeves Initiation, deltagare Konstruktion.

Jeeves
Initiation

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
Extern:

• Ritningar

• Lägga upp strukturer i Jeeves

• Produktkalkyler

Intern:
• Affärschef
• Produktchef
• Konstruktion
Extern:

Kvalitetskrav

Kommentarer

Utförs av:
• Konstruktion
• W- eller P-revision, beroende på detalj. (endast verktygsbundna detaljer kräver
W i denna aktivitet)
Mått på prestanda:

• Följa standard i Jeeves
Mått på prestanda:

FoU-chef: Denna aktivitet börjar till viss del redan i Product Calculations i Project Planning.
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Tabell 25 - Analys av aktiviteten Product calculations, deltagare: FoU-Chef.

Product
Calculations

Leverantör

Input

Nuläge

Intern:
• Inköp
• Produktion
Extern:

• Offerter
• Produktionsdata
• Inköpsdata

Önskemål

Aktivitet

• Mer omfattande kalkylering i Jeeves
Utförs av:
• Projektledare
• Konstruktion

Output

Kunder
(Person/avdelning)

• Calculations Costs (T-Netto) för samtliga artiklar

Intern:
• Styrgruppen (för beslut
om verktygsinvestering)
Extern:

• Beredning

Kvalitetskrav

• Beredning gjord
Mått på prestanda:

• Så likt verkligt pris
som möjligt
Mått på prestanda:

10.2.9 Product Calculations

10.2.10 KGG2 Final Design Review

Denna aktivitet (tabell 25) utförs ofta av någon på konstruktionsavdelningen då
projekten ofta är försenade. Den avdelning den bör utföras av är istället Beredning
enligt FoU-chefen. Genom att använda FPM hoppas Lyktan kunna justera detta.

KGG2 står för konstruktionsgenomgång 2. Det är oklart vart i projektet och av vem
inputen ”godkännande av testmontering ”sker. Denna aktivitet (tabell 26) anses
betydelsefull då den markerar avslutet på designfasen och följer upp KGG1.

Tabell 26 - Analys av aktiviteten KGG2, deltagare: Konstruktion FoU-chef, Produktchef.

KGG2 - Final
Design Review

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Inköp
• Konstruktion
Extern:
• Underleverantörer

• Ledtider
• Kostnader
• Godkända detaljer
• Godkänd testmontering

• Säkerställa detaljers utformning
samt flöde genom produktion

• Mötesprotokoll (underlag till G1)
• Detaljer säkrade för 0-serie

Intern:
• Styrgrupp
• Konstruktion
• Produktion
• Marknad/Produktchef
Extern:

Utförs av:
• Ateljén
• Konstruktion
• Inköp
• Produktchef
• Projektledare

50.

10   Utvärdering av Design Phase

Spiro - Utvärdering av produktutvecklingsprocess med fallstudie

Tabell 27 - Analys av gatemöte G 1.

Gate 1

Beskrivning enligt FPM

Analys av kriterium

Kriterium 1

Issues from previous gates approved.

Relevant.

Kriterium 2

Risk analysis updated.

Relevant, men inte knuten till aktivitet.

Kriterium 3

Time schedule updated.

Relevant, men inte knuten till aktivitet.

Kriterium 4

Development tests performed and approved.(FPS023)

Görs i nästa fas, om inte väldigt enkel armatur. Här testas tekniken mer än form och
funktion. Ej helt knutet till aktivitet. Om detta görs i nästa fas bör kriteriet flytta till G2, och
eventuellt knytas till aktivtet Test Assembly with Reference Samples.

Kriterium 5

Light measurements approved by product manager. (FPS021)

Detta görs eventuellt, men beror på projekt. Detta är inte ett nödvändigt kriterium i alla
projekt, då det utförs i 0-seriefasen också.

Kriterium 6

Test assembly performed by assembly staff.

Detta görs om möjligt. Eventuellt görs gavlar och enkla detaljer. Detta är ett relevant
kriterium, och en testmontering så tidig som möjligt anses viktigt.  Knuten till aktivitet.

Kriterium 7

Test installation performed and approved. (FPS040)

Relevant och knuten till aktiviteten Test Assembly.

Kriterium 8

Pre-calculation updated. (FPS010/FPS043)

Relevant och knuten till aktivitet.

Kriterium 9

Tooling quotations compared to budget. (FPS039)

Utförs innan aktiviteten Sign drawings and Quotations. Relevant och har tydlig plats i
fasen.

Kriterium 10

Binding agreements with selected suppliers.

Detta görs ej på ateljé Lyktan. Stryks ur Gate.

Kriterium 11

Drawings accepted and signed by suppliers. (Including internal suppliers).  

Tvärtom i Lyktans fall, det är de som signerar ritningar hos leverantör. Projektledare anser
att de borde sätta större press på internproduktion.

Kriterium 12

Number of initial samples and contents of measurements protocols decided
with suppliers. (Internal and external).

Ateljé Lyktan sätter krav på verktygsleverantör att lämna mätprotokoll.

Kriterium 13

Drawings set to status ”W”.

Relevant.

10.2.11 G1

Denna gate (tabell 27) går ut på att designfasen ska vara avslutad och konstruktionen testad. Det beror mycket på armaturens karaktär om kriterierna går att applicera eller inte. Det ansågs vara av vikt att testa konstruktionen så tidigt som möjligt,
och därför bör alla kvarvarande kriterier uppfyllas.

10.3

Insamlade fakta från personal tyder på att det saknas input i form av information
till denna fas. Arbetet skulle kunna löpa mycket smidigare om grundläggande information kring projektet fanns dokumenterat och tillgänglig redan från förstudien.
Därmed får antaganden stöd och verkar vara ett troligt scenario.

Slutsatser om Design Phase

10.4

Som angivet i antaganden har det inte skett några förändringar av aktiviteter. Endast en har bytt namn och en har bytt avdelning, men flödet är detsamma.

Rekommendationer angående Design Phase

Milstolpe M1 bör vara en stark milstolpe som tydligt markerar starten för Design
Phase, eftersom det är först nu som projektet börjar. Milstolpen kan vara i form av
en kick off eller liknande. Detta kan eventuellt hållas i samband med G0.

Antaganden att detta är processens viktigaste fas stöddes av påståendet om att alla
aktiviteter i ett företag ska stödja utvecklingsteamen och tillverkningen, eftersom
det är där som värdet skapas, enligt Ward (2009).

Som det framgår i kapitel 5 Resultat av enkätundersökning, så anser Produktion
inte att de har möjlighet att påverka konstruktionen tidigt i projektet, trots att både
Konstruktion och Produktion uttryckt önskemål om detta under utvärderingen.
Därför rekommenderas det att de får deltaga i aktiviteten Test Assembly. I denna aktivitet har de möjlighet att se vilken typ av produkt det rör sig om och kan därmed
skapa sig en uppfattning och komma med åsikter.

Till viss del var det svårt att avgöra när en aktivitet slutar och nästa börjar eftersom
flera feedback-loopar tillbaka till aktiviteten Design Development har identifierats.
51.

10   Utvärdering av Design Phase

Spiro - Utvärdering av produktutvecklingsprocess med fallstudie

Design Phase

Beslut från Styrgrupp
sker parallellt med
aktivteter

Sortimentsråd

Design Phase

Sortimentsråd
Styrgrupp

Styrgrupp

Produktchef
Produktchef
Projektledare
Konstruktion
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Sign drawings &
quotations

FMEA
Design
Development

KGG1
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G1
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KGG2
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Feedback
Loop
vid behov

Choose
Supplier

Sälj
Ateljén

Sälj

Sign
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FMEA

Marknad
Inköp

Marknad
Inköp

Projektledare

Test
Assembly

Produktion

Beredning

Product
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Logistik
Teknik & Kvalitet

Logistik

Extern
VERKLIG

Figur 27 - Processkarta över den verkliga versionen av Design Phase.

ÖNSKVÄRD

Figur 28 - Processkarta över den önskvärda versionen av Design Phase.

Eftersom aktiviteten Sign Drawings & Quotations inte innehåller något signerande av
offerter rekommenderas det att byta namn till Sign Drawings. Att fortsätta arkivera
ritningar efter denna aktivitet rekommenderas.

En allmän rekommendation för hela fasen är att definiera inputen till den, så att rätt
information levereras från förstudien. Konstruktion och Inköp har många önskemål
kring detta och det rekommenderas att de kommer överrens med Marknad och Sälj
om vad som ska levereras. Enligt processanalytikern på IDC är det viktigt att Marknad och Sälj ser sig själva som en del av projektgruppen.

Jeeves Initiation är omdöpt till Jeeves Update eftersom det framkommit att denna aktivitet börjar i Product Calculations i Project Planning. Denna aktivitet är dock flyttad i
den önskvärda processkartan till Pilot Study och ingår i aktiviteten Product Calculations & Investment.

För jämförelse av verklig och önskvärd version av Design Phase se figur 27 och 28.

Det är oklart på vilken avdelning Product Calculations i denna fas ska genomföras.
Det rekommenderas att detta tydliggörs och att den som är ansvarig för detta är
medveten om sitt ansvar. I den önskvärda processkartan ligger denna aktivitet på
Beredning enligt önskemål.
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11   Utvärdering av Tooling & Preparations

Produktchef

I detta kapitel utvärderas och analyseras fasen Tooling & Preparations. Enligt
antaganden skulle det inte gå att förändra denna fas speciellt mycket men den
skulle eventuellt kunna förbättras genom att minska antalet överlämningar.
Detta uppnåddes inte riktigt, däremot har en omstrukturering av fasen gjorts.
För aktivitetsordning se figur 29.

Antaganden inför analys av Tooling &
Preparations

Konstruktion

Denna fas kommer troligen inte gå att förändra nämnvärt, men kanske förbättras genom att minska antalet överlämningar. Troligen sker allt som görs på
Fagerhult även på Lyktan, fast mer nedskalat.

11.2

Design
Development
(non tooling)

Jeeves
Finalizing

G2

Project
Engineering
0-series

Plan for
photography

Marknad

Analys av Tooling & Preparations

Mycket av det som i den ursprungliga processkartan (figur 29) såg ut som
överlämningar visade sig inte vara det eftersom inte alla aktiviteter var beroende av varandra i den ordning som de presenterades i.

Inköp

Sälj

Place
P0’s tools

M4

Test Assembly
with reference samples

Ateljén

Produktion

Packaging

Preparations
0-series

Tooling
& Preparations

11.1

Approve
reference M5
sample

Projektledare

Logistik
Figur 29 - Processkarta över den ursprungliga versionen av Tooling & Preparations.
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Tabell 28 - Analys av aktiviteten Design Development (non tooling), deltagare: Konstruktion.

Design
Development

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Styrgruppen
Extern:

• Åsikter om sådant som
behöver finjusteras

• Denna fas omfattar utveckling
av icke verktygsbundna detaljer
• Finjustering av verktygsbundna detaljer
Utförs av:
• Konstruktion

• Justerad produkt

Intern:
• Konstruktion
Extern:

(non tooling)

Kvalitetskrav

• Styrande
dokument från KGG2
Mått på prestanda:

• Ändringar
markerade på ritning
• Uppdaterad
ritningsrevision
Mått på prestanda:

11.2.1 Design Development (non tooling)

11.2.2 Place PO’s tools

Aktivitet och input stämmer inte med output (tabell 28). Input för utveckling av
icke verktygsbundna detaljer saknas. Egentligen bör alla verktygsbundna detaljer
redan vara klara till och med G1 enligt kriterium 11. För att förkorta fasen skulle
denna aktivitet och Place PO’s Tools kunna löpa samtidigt, men detta förutsätter att
alla verktygsbundna detaljer redan är klara och att denna aktivitet endast omfattar
utvecklingen av icke verktygsbundna detaljer.

Denna aktivitet (tabell 29) är absolut nödvändig eftersom det är här som verktygen
beställs till de verktygsbundna detaljerna. Eftersom det kan vara lång leveranstid
på verktyg, ca 8-12 veckor, finns det en poäng med att denna aktivitet ligger tidigt i
fasen. Om alla verktygsbundna detaljer är klara inför G1 så kan den löpa parallellt
med föregående aktivitet och på så sätt minska väntetiden på verktyg.

Tabell 29 - Analys av aktiviteten Place PO’s Tools, deltagare: Inköp.

Place PO’s
Tools

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Inköp
• Konstruktion
• Projektledare
Extern:
• Underleverantörer

• Offerter
• Ritningar
• Projektnummer
• Inköpsinformation

• Skicka inköpsorder på verktyg

• Leverantörer påbörjar
tillverkning av verktyg     

Intern:
• Projektgrupp/Projektledare
Extern:

Kvalitetskrav

Utförs av:
• Inköp

• Offertmall?
• Ritningsrevision W
Mått på prestanda:

• Ordern läggs i First
• Begär tidsplan från
leverantör
Mått på prestanda:
• Veckor
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Tabell 30 - Analys av aktiviteten Packaging, deltagare: Produktion.

Packaging

Leverantör

Nuläge

Intern:
Extern:

Kommentarer

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

• Förpackning ritas

• Leverantör levererar testförpackning

Intern:
• ”Test assmembly with reference sampels” - aktiviteten
Extern:

Utförs av:
• Konstruktion
• Inköp

En input borde vara vilken typ av beställningsvara det är så förpackning designas med hänsyn till lagerhållning och logistik

11.2.3 Packaging

Ett problem runt denna aktivitet (tabell 30) är att företaget som Lyktan anlitar för att
göra förpackningar inte hanterar digitala 3D-modeller, utan endast fysiska modeller. Aktiviteten ligger därför fel i fasen och borde flyttas till efter Test Assembly då
en fysisk modell finns. Ett alternativ är att byta till ett förpackningsföretag som kan
hantera 3D-modeller. I övrigt anses aktiviteten nödvändig då produkten kommer
behöva förpackning.

Processanalytikern på IDC anser att huvudansvaret för aktiviteten bör ligga på
Teknik och kvalitet tillsammans med Inköp. Även Logistik bör medverka i denna
aktivitet för att kunna förbereda sig inför att produkten kommer att ligga i lager.

11.2.4 Jeeves Finalizing

Själva aktiviteten (tabell 31) är väldefinierad och tydlig men namnet är missvisande
då det har framkommit att Jeeves avslutas först i nästa fas. Om uppdateringar i Jeeves görs löpande under projektets gång kan denna aktivitet plockas bort. Upplever
ateljé Lyktan att denna aktivitet ändå fyller en funktion kan den döpas om till Jeeves
Update.

Det råder vissa oklarheter kring vilken avdelning på ateljé Lyktan som utför denna
aktivitet. Enligt FoU-chef ska den egentligen ligga på Beredning i Produktion, men
hamnar idag ofta under Inköp på grund av tidsbrist. Önskemål om att aktivitet ska
ligga på Beredning har följts.
Tabell 31 - Analys av aktiviteten Jeeves Finalizing, deltagare: Konstruktion.

Jeeves
Finalizing

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
Extern:

• Ritningar

• Lägga upp alla
strukturer i PDM och därifrån i
Jeeves och AX

• Produkten
tillgänglig i systemen

Intern:
• Sälj/Marknad
• Produktion
Extern:

Utförs av:
• Konstruktion

Kvalitetskrav
Kommentarer

Mått på prestanda:

• W- eller P-revision
Mått på prestanda:
Denna aktivitet innebär att Sälj och Marknad får börja arbeta aktivt med marknadsföring utåt.
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Tabell 32 - Analys av aktiviteten Test Assembly with Reference Samples, deltagare: Produktion och Ateljén.

Test Assembly
with Reference
Samples

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
Extern:
• Underleverantör

• Verktyg
• Detaljprov från verktyg
• Ritningar

• Sätta ihop ett prov

• Ihopmonterad produkt
• Ljusmätningar
• Värmemätningar
• Information om nödvändiga
hjälpmedel i produktion
• Förpackningstest möjlig
• Nödvändiga förändringar i konstruktionen
• Uppdatering av struktur

Intern:
• Produktion (montering 0-serien)
• Konstruktion
Extern:

Utförs av:
• Ateljén
• Produktion

Önskemål

• Struktur
• Kopplingsschema

• Dokument på nödvändiga
förändringar och
åtgärder

Kvalitetskrav

Mått på prestanda:

• Så lik tänkt
produkt som möjligt
Mått på prestanda:

11.2.5 Test Assembly with Reference Samples

Med avseende på den stora mängd output och den information som fås ut av
aktiviteten (tabell 32), är denna aktivitet definitivt nödvändig. Det är dock viktigt
att säkerställa att outputen tas till vara på, vilket företaget verkar ha en medvetenhet om då det finns önskemål om dokumentering av denna aktivitet. Dock verkar
denna aktivitets output flyta ihop med nästa aktivitets output. Det läggs dock ingen
värdering i att gränsdragningen är flytande, utan det lämnas till företaget att avgöra
om de vill definiera aktiviteterna närmare. Detta på grund av att tillräcklig insikt i
aktiviteterna saknas för att utvärdera grundligare.
Det har ej framkommit om det finns ett bestämt antal varianter som testmonteras,
eller hur många per variant. En input till denna aktivitet bör vara beslut om detta.
Mellan denna fas och Place PO’s Tools finns ett förväntat glapp om cirka 8-12 veckor,
vilket kan vara bra att ha inplanerat till exempel för konstruktion av andra produkter.
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Tabell 33 - Analys av aktiviteten Approve Reference Samples, deltagare: FoU-chef.

Approve
Reference
Samples

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Produktion
• Ateljén
• Konstruktion
Extern:
• Underleverantörer

• Mätprotokoll
• Ihopmonterad produkt
• Detaljer från verktygsprov
• Ritning

• Bedöma och
utvärdera utfallsprover samt godkänna dessa
• Mäta upp
detaljer och jämföra dessa mot
ritning

• Godkännande
(blankett)

Intern:
• Inköp
• Konstruktion
Extern:

Utförs av:
• Projektledaren
• Teknik och kvalitet

Kvalitetskrav

Kommentarer

• Mätprotokoll innehåller
alla mått som finns utsatta på ritning. Protokollet
anpassas efter ritning
Mått på prestanda:

• Korrekt ifylld
Mått på prestanda:

Vid mer avancerade detaljer skickas dessa iväg för uppmätning alternativt får leverantören lämna mätprotokoll.

11.2.6 Approve Reference Samples

Det är bra att utvärdera testmonteringen från aktiviteten Test Assembly för att fånga
upp eventuella felaktigheter. Det är bra att en färdig blankett finns. Aktiviteten
(tabell 33) ligger på ett bra ställe i fasen och är nödvändig.
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Tabell 34 - Analys av aktiviteten Project Engineering 0-series, deltagare: Konstruktion.

Project
Engineering
0-series

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Projektledare
• Teknik och kvalitet
Extern:

• Utfallet från ”Approve
Reference Samples”

• Möte angående eventuella  förväntade
fel i 0-serien

• Kritiska områden/
detaljer/moment

Intern:
• Konstruktion
• Produktion
Extern:

Utförs av:
• Konstruktion
håller i mötet

Önskemål
Kvalitetskrav

• Produktion deltar i mötet
• Protokollformat
• Av konstruktören
signerade protokoll från
”Test Assembly with Reference Samples” gällande
verktyg
Mått på prestanda:

• Dokumentation
• Mötesprotokoll
• Checklista
• Ansvarslista
Mått på prestanda:

11.2.7 Project Engineering 0-series

Om önskemål beaktas angående deltagare så blir denna aktivitet (tabell 34) väldigt
lik nästkommande aktivitet, Preparations 0-series. Aktiviteterna behandlar i mångt
och mycket samma typ av material och har samma karaktär, mötesform. Därför
anses det vara en god idé att slå ihop dessa aktiviteter.
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Tabell 35 - Analys av aktiviteten Preparations 0-series, deltagare: Produktion.

Preparations
0-series

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
• Produktion
• Teknik
• Inköp
Extern:

• Monteringsanvisningar
• Ritningar
• Struktur
• Verktyg
• Material
• Förpackningar

• Gå igenom checklista
• Sätta signaturer och lämna komentarer
• Sätta datum

• Plan för 0-serien

Intern:
• Konstruktion
• Produktion
Extern:

Kvalitetskrav

Utförs av:
• Konstruktion håller i mötet
• Produktion deltar
Mått på prestanda:

• Protokoll och checklista finns förberedda
Mått på prestanda:

11.2.8 Preparations 0-series  

Denna aktivitet (tabell 35) slås ihop med Project Engineering 0-series (tabell 34)
eftersom de liknar varandra. Det finns dock en möjlighet att dessa två aktiviteter
inte är så lika varandra som det framgår i tabellerna, eftersom de tillfrågade inte har
genomfört FPM så många gånger att de kan definiera aktiviteterna väl.
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Tabell 36 - Analys av aktiviteten Plan for Photography, deltagare: Produktchef och Marknad.

Plan for
Photography

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
Extern:

• Storlek
• Användningsområde

• Hitta tidpunkt för fotografering
• Bestämma varianter som ska
fotograferas
• Planering för
fotografering

• Plan för
fotograferingssessionen
• Produktvarianter för
tillverkning i 0-serie

Intern:
• Konstruktion
• Marknad
• Inköp
• Produktion
Extern:
• Fotograf

Utförs av:
• Marknad
• Produktchef

Kvalitetskrav

Kommentarer

Mått på prestanda:

• Valda varianter
speglar sortimentet
Mått på prestanda:

Enligt Marknad beställer de tre av varje färg och modell från 0-serien, det verkar dock osäkert om det verkligen går till så.

11.2.9 Plan for Photography

Leverantör saknas, men är troligen Konstruktion, projektledare eller produktchef,
då dessa bör känna till information till input (tabell 36). Här finns en möjlighet
för Marknad att vara med och besluta om vad som ska tillverkas i 0-serien. Denna
aktivitet borde vara en input till Project Engineering and Preparations 0-series. Dock
får denna aktivitet inte försena arbetsgången i Project Engineering and Preparations
0-series och därför kan input förbises om den inte levereras i tid.
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Tabell 37 - Analys av gatemöte G 2.

Gate 2

Beskrivning enligt FPM

Analys av kriterium

Kriterium 1

Issues from previous gates approved.

Relevant.

Kriterium 2

BOM-lists (Bill Of Material) and preparations for 0-series finished.

Relevant och delvis knuten till aktivtet Project Engineering
0-series och Preparations 0-series.

Kriterium 3

Pre-calculations and tooling investments updated. (FPS010/FPS043 and
FPS039)

Relevant, men oklart när det sker.

Kriterium 4

Time schedule updated.

Relevant, men oklart när det sker.

Kriterium 5

Initial samples (according to G1) approved by responsible design engineer.

Det är oklart vad detta kriterium innebär och därför svårt att analysera. Går inte att hitta
vad det syfar på i G1.

Kriterium 6

Drawings set to Status ”T”.

Görs ej på Lyktan. Stryks ur Gate.

Kriterium 7

Type testing performed and accepted.

Enligt projektledare innebär detta S- och CE-märkning, men detta sker inte förrän i nästa
fas, därför oklart vad detta kriterium innebär.

Kriterium 8

Lead time critical components for 0-series secured.

Innebär att komponenter från leverantörer säkras. Relevant.

Kriterium 9

Validation scheduled.

Innebär att 0-serien är planerad. Relevant.

Kriterium 10

Test assembly with approved initial samples performed by assembly staff.

Innebär förmontage för att ta fram bland annat hålbilder. Relevant och knuten till aktivitet Test Assembly.

Kriterium 11

Equipment and draft of instructions for manufacturing finalized.

Relevant, sker troligen i Project Engineering 0-series eller Preparations 0-series.

11.2.10 G2

Denna gate (tabell 37) handlar om att avsluta verktygsfasen och påbörja 0-serien.
Alla kriterier är inte helt tydliga vad de innebär, och flera är svåra att avgöra i vilka
aktiviteter de återfinns.

Det kan antas att antaganden om att Fagerhult och ateljé Lyktan jobbar på liknande
sätt i denna fas stämmer. Detta eftersom att det efter intervjuer med medarbetare
framgick att aktiviteterna i FPM stämmer ganska bra med ateljé Lyktans arbetsmetodik. Skillnaden är att ateljé lyktan inte tidigare haft detta strukturerade arbetssätt
med namngivna aktiviteter.

Eventuellt bör ett kriterium, som behandlar vilka produktvarianter som ska köras
i 0-serien, läggas till. Dessa ska då vara förankrade med Tekniskt Center på Fagerhult, Konstruktion, Produktion och Marknad. Anledningen till att detta ska läggas
till är för att säkerställa att detta beslut tagits innan nästa fas påbörjas, och att bedömningen av vilka varianter som ska köras inte är slumpmässig.

11.4

I denna fas finns många överlämningar mellan olika avdelningar. Det rekommenderas att vara noga med dokumentering av information för att inte missa viktiga fakta
samt att informationen kommer mottagarna tillhanda. Det ligger också ett ansvar
hos mottagarna att ta till sig informationen.

Om kriterium 4 i G1 egentligen sker i gatemötet i denna fas bör det kriteriet flyttas
hit.

11.3

Rekommendationer angående
Toolings & Preparations

Slutsatser om Toolings & Preparations

En stark rekommendation för att förkorta fasen är att arbetet med de verktygsbundna detaljerna är avslutat i föregående fas så att beställningen av verktygen (aktiviteten Place PO´s Tools) kan löpa parallellt med utvecklingen av de icke verktygsbundna delarna.

Antaganden att det skulle gå att förminska antalet överlämningar visade sig inte
vara korrekt. Istället har en omstrukturering av aktiviteterna gjorts för att dessa ska
kunna löpa parallellt och därmed förkorta tidsåtgången i fasen. Två aktiviteter har
slagits ihop eftersom de liknar varandra. En aktivitet har bytt namn.
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Det eventuella glapp som uppstår mellan Place PO’s Tools och Test Assembly with
Reference Samples då verktygen tillverkas bör planeras noga. Under denna period
borde flera inblandade i projektet vara tillgängliga för andra uppgifter.

Jeeves Finalizing är omdöpt till Jeeves Update i den önskvärda processkartan. Denna
aktivitet kan finnas kvar i processkartan om den behövs som en påminnelse.
Det är möjligt att slå ihop aktiviteterna Project Engineering 0-series och Preparations
0-series, men det är viktigt att detta är noga övervägt av ateljé Lyktan och att de ser
över resultaten i tabellerna så att de säkert stämmer med deras önskemål.

Kring aktiviteten Packaging finns ett antal möjliga åtgärder. Aktiviteten har nu fått
en ny plats i fasen för att fungera med det nuvarande arbetet kring framtagning av
förpackning då förpackningsleverantören är beroende av en fysisk modell. Rekommendationen blir då att ateljé Lyktan nöjer sig med att aktiviteten flyttats alternativt
söker en lösning på problemet med att leverantören kräver en fysisk modell för att
kunna ta fram en förpackning. Vidare behöver företaget även skapa sig en klar bild
om vad aktiviteten innebär och vem på företaget det är som har huvudansvaret för
denna samt vilka avdelningar som behöver delta.

Sortimentsråd

Tooling
& Preparations

Plan for Photography kan flyttas för att fungera som en input till Project Engineering
and Preparations 0-series för att fånga upp önskemål från Marknad angående varianter att producera i 0-serien.
För jämförelse av verklig och önskvärd version av Tooling & Preparations se figur 30
och 31.
Sortimentsråd
Styrgrupp

Styrgrupp

Tooling
& Preparations

Produktchef
Produktchef
Approve
reference
sample

Projektledare
Konstruktion

Design
Development
(non tooling)

Konstruktion
Preparations
0-series

Place
PO’s tools

M4

Inköp

Jeeves
Update

G2

M5
Project Engineering &
Preparations 0-series

Project Engineer- Preparations
ing 0-series
0-series

Plan for
photography
Place PO’s
tools

Sälj

Packaging

Ateljén

Sälj
Ateljén

Design
Development M4
(non tooling)

Marknad

Plan for
photography

Marknad
Inköp

G2

M5

Project
Engineering
0-series

Jeeves
Finalizing

Approve
reference
sample

Projektledare

Produktion

Test Assembly
with reference
samples

Logistik

Produktion

Packaging
Beredning

Teknik & Kvalitet

Logistik

Figur 30 - Processkarta över den verkliga versionen
av Tooling & Preparations.
VERKLIG

Test Assembly
with reference
samples

Extern

Figur 31 - Processkarta över den önskvärda
versionen av Tooling & Preparations.
ÖNSKVÄRD
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12   Utvärdering av 0-series

Detta kapitel behandlar utvärderingen av 0-seriefasen. Antaganden om
att inga stora förändringar kunde göras stämde delvis. Inga aktiviteter
har eliminerats men däremot har ordningen de utförs i förändrats samt
att en aktivitet har tillkommit.

Validation/
Analysis

Certification

Antaganden inför analys av 0-series

Denna fas kommer troligen inte gå att förändra nämnvärt. Troligen
sker allt som görs på Fagerhult även på Lyktan, fast mer nedskalat.

12.2

Projektledare

Analys av 0-series

Aktivitetsordningen i FPM motsvarar inte ateljé Lyktans arbetsgång
(figur 32). För att slutsatser och analyser ska kunna presenteras på ett
tillfredställande sätt så utvärderas denna fas i enlighet med ordningen i
den ”verkliga” processkartan (figur 33).

Konstruktion

Marknad

Tooling
& Preparations

Sälj

Figur 32 - Processkarta över den
ursprungliga versionen av 0-series.

Ateljén

Logistik
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G3

Photography

Inköp

Produktion

Light
Measurement

Drawings
set to
status “R”

Project
engineering
1-series

Preparations
1-series

0-series

0 - series

12.1

Produktchef
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Tabell 38 - Analys av aktiviteten Project Engineering 1-series, deltagare: Konstruktion.

Project
Engineering
1-series

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Produktion
• Produktchef
• Konstruktion
• Projektledare
Extern:

• Utvärdering av 0-serie
• Godkännande av
armaturer som producerats i 0-serie
• Ritningar

• Uppdatera struktur
• Uppdatera ritningar

• Uppdaterade underlag
• Möjligt att sätta
ritningar till R-revision
• Plan för 1-serien

Intern:
• Konstruktion
• Produktion
Extern:

Kvalitetskrav
Kommentarer

Utförs av:
• Konstruktion

Mått på prestanda:

• P- eller W-revision
Mått på prestanda:
Utgår från att denna fas sker efter 0-serie, att ha den innan verkar inte riktigt.

12.2.1 Project Engineering 1-series

12.2.2 Preparations 1-series

Project Engineering 1-series (tabell 38) och Preparation 1-series verkar inte likna
varandra lika mycket som motsvarande aktiviteter för 0-serien i fasen Tooling &
Preparations. Oklarheter råder kring varför det är så. Rent teoretiskt borde detta vara
samma aktiviteter, men i den ena fasen för 0-serien och i den andra för 1-serien.

Det är tveksamt om det verkligen sker en analys i denna aktivitet (tabell 39). Anledningen till att det har nämnts kan vara att personal ännu är obekanta med begrepp
i FPM. Om det sker en analys här, anses detta onödigt då detta redan är gjort i
aktiviteten Validation/Analysis. Däremot borde output från Validation/Analysis vara en
input till Preparations 1-series. Denna aktivitet kan påbörjas parallellt med Project Engineering 1-series, men de bör ha ett gemensamt avslut för att avdelningarna ska vara
medvetna om varandras förändringar. Det saknas leverantörer till denna aktivitet.

Tabell 39 - Analys av aktiviteten Preparations 1-series, deltagare: Produktion.

Preparations
1-series

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
Extern:

• 0-serien

• Analysera 0-serien
• Göra åtgärdsplan för 1-serien
• Checklista

• Alla fel från 0-serien
ska vara åtgärdade

Intern:
• Produktion
• Marknad
• Sälj
• Konstruktion
Extern:

Utförs av:
• Produktion
• (Konstruktion)
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Tabell 40 - Analys av aktiviteten 0-series, deltagare: 0-seriemontör, Produktion, Konstruktion.

0-series

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
• Planering
• Logistik
Extern:

• Ritningar
• Order
• Hopplockat material (skruv etc)
• Fixtur
• Verktyg

• Producera en 0-serie
Utförs av:
• Konstruktion
• Produktion

• 5-30 färdiga
armaturer (kan bli säljprov och
fotograferas)
• Utvärdering av 0-serien:
produkt + tillverkning

Intern:
• Sälj/Marknad
• Konstruktion
Extern:

Kvalitetskrav

Kommentarer

• Ritning i Peller W-revision
Mått på prestanda:

• 0-serieprotokoll
Mått på prestanda:

Montör: Vanliga fel som dyker upp är att ritningar är otydliga och att skruvhål inte är utmärkta.
Projektledare: Det händer att 0-serien skjuts upp av Produktion då dessa ej gjort klart kundordrar

12.2.3 0-series

Denna aktivitet (tabell 40) är nödvändig. Planen för 0-serien som gjordes i föregående fas borde finnas med som input, för annars har planen gjorts utan att användas.
Input från Tekniskt Center på Fagerhult saknas, då dessa har stor påverkan om vad
som ska tillverkas i 0-serien.
Önskemål från projektledare finns att produktion planerar arbetet så att 0-serie inte
försenas. I nuläget skjuts 0-serie upp om kundorder kommer in, då den är av lägre
prioritet. Kundorder ska fortsätta prioriteras, men produktionen bör planeras så
tidplan följs.
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Tabell 41 - Analys av aktiviteten Validation/Analysis, deltagare: Konstruktion, FoU-Chef, Produktchef.

Validation/
Analysis

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Produktion
• Konstruktion
Extern:

• 0-serieprotokoll
• 0-serieprodukt
• Utlåtande från TC vilken produkt de vill se för certifiering.

• Utvärdering av 0-serie

• Fel och åtgärder inför
1-serie (ex. ritningar, inköp och
produktionslinje)

Intern:
• Konstruktion
• Produktion
Extern:
• Leverantör

Kvalitetskrav

Utförs av:
• Projektledare
• Konstruktion
• Produktion
• Produktchef

• Väldefinierat protokoll,
exempelvis om en skruv saknas skall
det defineras vilken skruv som saknas.
• 5-10 produkter att
analysera
Mått på prestanda:

12.2.4 Validation/Analysis

• Väldefinierad åtgärdsplan i likhet med
kvalitetskrav på
0-seriprotokoll
Mått på prestanda:

12.2.5 Certfication

Denna aktivitet (tabell 41) har ett värdefullt syfte då det anses vara bra att utvärdera
0-serien. Aktiviteten ska ej strykas och kan inte heller flyttas. Inputen ”utlåtande
från Tekniskt Center vilken produkt de vill se för certifiering” bör ha kommit redan
i aktiviteten Project Engineering and Preparations 0-series, eftersom den inte har något
syfte här då 0-serien redan är tillverkad.

Certifiering (tabell 42) är en mycket nödvändig aktivitet för att få lov att sälja på den
svenska och europeiska marknaden. Denna aktivitet har placerats efter Validation/
Analysis, och inte parallellt i den önskvärda processkartan, för att ateljé Lyktan ska
ha en chans att rätta till fel och köra en andra 0-serie om det skulle behövas innan
produkter skickas till certifiering.

Tabell 42 - Analys av aktiviteten Cerification, deltagare: FoU-chef.

Certification

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Produktion
• (Ateljén)
Extern:

• 0-serie
• Produtkionstyper och eventuellt prototyper

• CE och S-certfiering
Utförs av:
• Tekniskt Center

• CE- och S-certifikat

Intern:
• ateljé Lyktan
Extern:

Kvalitetskrav

Mått på prestanda:

• Produkt skall se ut som och ha
de tekniska lösningar som är
tänkta till slutgiltig produkt.
Mått på prestanda:
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Tabell 43 - Analys av aktiviteten Light Measurements, deltagare: FoU-Chef.

Light
Measurement

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Projektgruppen
Extern:

• Armaturprover (0-serie)
representativa för
produkter som skall säljas.

• Ljusmätning av
armatur för digital ljusberäkning
(DIALux)

• Rapport
• Ldt-fil
• Pdf

Intern:
• Konstruktion
Extern:
• Elkonsulter, ljusplanerare etc.

Utförs av:
• Tekniskt Center

Kvalitetskrav

Mått på prestanda:

• Urvalet skall vara
representativt för failjen
Mått på prestanda:

12.2.6 Light Measurement

Detta är en nödvändig aktivitet (tabell 43) för att kunna sälja armatur till elkonsulter, arktitekter med flera. Då denna aktivitet också sker hos Tekniskt Center i
Fagerhult kan den slås ihop med Certification eftersom det för ateljé Lyktans del
inte innebär två aktiviteter. Armaturen skickas endast en gång och kommer tillbaka
uppmätt och certifierad

lov att sättas i produktion. Med tanke på att ritningar släpps för produktion indikerar detta på någon typ av överlämning från Konstruktion till Produktion. Enligt
kriterium 15 i G3 ska Produktion ha accepterat ansvaret för produktfamiljen enligt
dokument FPS041. Därför anses det lämpligt att någon form av överlämning sker
i denna aktivitet. Enligt Processanalytikern på IDC bör överlämningen markeras
tydligt genom en ”handskakning”.

12.2.7 Drawings Set to Status ”R”

Outputen i denna aktivitet anses inte överensstämma med själva aktiviteten. Detta
bör specificeras och förtydligas vad som ska levereras. Nuvarande output beskriver
mer användningsområde eller egenskap hos outputen och inte vad den är och hur
den tillkommit i aktiviteten.

Denna aktivitet innebär att ritningar uppdateras till status ”R”, alltså ”Released”.
Aktiviteten (tabell 44) måste ligga efter Certification då ett giltigt certifikat är en
input. Aktiviteten är nödvändig eftersom ritningar måste hålla revision R för att få
Tabell 44: Analys av aktiviteten Drawings Set to Status ”R”, deltagare: Konstruktion.

Drawings Set
to Status ”R”

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Produktion
• Produktchef
Extern:
• Tekniskt Center

• Giltigt certifikat
• Godkänndande av 0-serien
av produktchef
• Av produktion
signerat styrande
dokument (FPS 041)

• Ritningar uppdateras till status ”R”
• Ritningar och underlag
godkänns och släpps för
tillverkning
Utförs av:
• Konstruktion

• Komplett underlag för försäljning

Intern:
• Produktion
• Marknad
Extern:

Kvalitetskrav

Mått på prestanda:

• Broschyrmaterialet är rätt.
Mått på prestanda:
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Tabell 45 - Analys av aktiviteten Photography, deltagare: Marknad.

Photography

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Produktion
Extern:

• 0-serie
• Teknisk fakta
• Tänkta appliceringsområden
• Isärmonterad armatur
för foto av komponenter  (construction image)

• Fotografera

• Bilder för marknadsföring

Intern:
• Sälj
• Marknad
Extern:
• Journalister
• Kunder

Kvalitetskrav

Utförs av:
Intern:
• Marknad
Extern:
• Fotograf
• Reklambyrå

• 3 av varje
Mått på prestanda:

• Bilder representativa
för produktfamilj
Mått på prestanda:

12.2.8 Photography

Leverantör av input ”tekniska fakta” och ”tänkta appliceringsområden” borde vara
produktchef istället för Produktion (tabell 45). Planen för fotografering borde också
vara en input, eftersom den ligger till grund för denna aktivitet. Photography kan
löpa parallellt med nästan hela fasen då den endast är beroende av att 0-serien är
klar och av tillräcklig kvalitet för fotografering.
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Tabell 46 - Analys av gatemöte G 3.

Gate 3

Beskrivning enligt FPM

Analys av kriterium

Kriterium 1

Issues from previous gates approved.

Relevant.

Kriterium 2

All 0-series finished.

Tydligt och relevant. Men hur avgörs det att den är avslutad?

Kriterium 3

Outcome from 0-series has been evaluated by project group and the
Product and application manager has accepted the product.

Tydligt och relevant. Nödvändigheten i att hela projektgruppen skall utvärdera 0-serien kan
diskuteras. I övrigt utförs det här kriteriet redan i nuläget.

Kriterium 4

Pre-calculations and tooling investments updated. (FPS010/FPS043 and
FPS039)

Relevant.

Kriterium 5

Time schedule updated.

Relevant.

Kriterium 6

Validation performed. (FPS027)

Dokument saknas i FPM. Tydligt knuten till aktivitet Validation/Analysis och därav relevant.

Kriterium 7

Light measurement for 0-series performed. Time schedule for
remaining light measurements planned. (FPS021)

Relevant och tydligt knuten till aktivitet.

Kriterium 8

Certificate for the complete product range approved by Tekniskt Center.

Relevant och tydligt knuten till aktivitet.

Kriterium 9

Drawings set to status ”R”.

Relevant och tydligt knuten till aktivitet.

Kriterium 10

BOM-lists and preparations for 1-series finished.

Relevant.

Kriterium 11

BOM-lists and preparations for main assortment finished.

Relevant, men hur och var sker detta. Går detta att göra innan 1-serien är körd?

Kriterium 12

Lead-time critical components for 1-series (external and internal) secured.

Relevant. Knuten till 0-serien, då ledtider testas där.

Kriterium 13

Ramp-up prognosis delivered to production.

Relevant, men vart sker detta?

Kriterium 14

Design engineer transfer the responibility to custom design department.
(FPS047)

Detta gör inte ateljé Lyktan. Stryks ur Gate.

Kriterium 15

Production has accepted the responsiblity for the product range.
(FPS041)

Relevant steg och viktigt med en tydlig överlämning.

12.2.9 G3

Denna gate (tabell 46) går ut på att stänga 0-seriefasen och se till att 1-seriefasen är
förberedd. Alla kriterium är relevanta utom det som ska strykas efter ateljé Lyktans
önskemål. Anledningen är att de arbetar annorlunda med kundvård än vad Fagerhult gör, och har andra rutiner för detta.

och flera kan löpa parallellt, jämför figur 33 och 34. Inga aktiviteter kunde tas bort,
däremot kunde en läggas till, Jeeves Finalizing. Denna aktivitet ligger ursprungligen
i föregående fas, men har flyttats till denna då det framkom under intervjuer att
Jeeves-arbetet avslutades i denna fas.

Kriterium 15 är ett ”kvitto” på att det skett en officiell överlämning från Konstruktion till Produktion. Under denna överlämning kan den ”handskakning” ske som är
viktig enligt Processanalytikern på IDC

Angående antaganden om att arbetssättet liknar Fagerhults drogs samma slutsats
som i föregående fas.

12.3

12.4

Slutsatser om 0-series

Rekommendationer angående 0-series

Kring 0-serieaktiviteten lämnas rekommendationen att Produktion och Konstruktion har en god kommunikation kring upplägget av 0-serieproduktionen och kommer överens om hur den ska prioriteras med övrig produktion.

Antaganden om att denna fas inte gick att ändra nämnvärt stämde delvis. Ordningen på flera aktiviteter skiljer sig nu från FPM. Två aktiviteter har slagits ihop
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Sortimentsråd

0-Series

0-Series

Sortimentsråd
Styrgrupp

Styrgrupp

Produktchef
Produktchef

Validation/
Analysis

Projektledare
Validation/
Analysis

Projektledare

Certification

Project
engineering
1-series

Konstruktion
Marknad

Light
Measurement

Jeeves
Final
Finalizing

Ny aktivitet
från Lyktan

G3

Drawings
set to
status “R”
Photography

Project
engineering
1-series

Konstruktion

Jeeves
Finalizing

Marknad
Inköp

Ateljén

Sälj

Produktion
Ateljén

0-series

Preparations
1-series

Logistik
0-series

Preparations
1-series

Logistik

Teknik & Kvalitet
Extern

VERKLIG

Figur 33 - Processkarta över den verkliga versionen av 0-series.

Certification & Light
Measurement

Certification Light Measurement

ÖNSKVÄRD

Figur 34 - Processkarta över den önskvärda versionen av 0-series.
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Preparations 1-series och Project Engineering 1-series kan löpa parallellt för att effektivisera processen. De bör även avslutas gemensamt för att Konstruktion och Produktion ska vara medvetna förändringar gjorda på den andra avdelningen.

Produktchef

Aktiviteterna Certification och Light Measurements kan slås samman eftersom det för
CertificaValidation/
ateljé Lyktans del inte innebär två aktiviteter då dessa utförs av Tekniskt
AnalysisCenter. tion

Light
Measurement

För att få en officiell överlämning från Konstruktion till Produktion ska dokument
fyllas i enligt Kriterium 15 i G3. Det rekommenderas att komplettera denna överProject
lämning med en handskakning, för att uppnå en känsla
av personligt ansvar både
engineering
för övertagandet och överlämnandet. Denna överlämning
1-series borde ske i aktiviteten
Drawings set to Status ”R” för att tydligt knyta kriteriet till en aktivitet.

G3

Drawings
set to
status “R”

Aktiviteten Photography kan löpa parallellt med i stort sett hela fasen då denna endast är beroende av den första aktiviteten, 0-serie, och ingen annan aktivitet bygger
på denna.

Photography

Projektledare

G4

Konstruktion

Marknad

För jämförelse av den verkliga och önskvärda versionen av 0-series, se figur 33 och
34.

Inköp
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I detta kapitel utvärderas 1-serien. Enligt antagandeen skulle inte så mycket kunna
ändras, vilket också visade sig i resultatet. I aktiviteten 1-series produceras ytterligare ett prov av produkten. Denna fas är det absolut sista som görs och G4 markerar
slutet på projektet. För aktiviteter se figur 35.

Antaganden inför analys av 1-series

Analys av 1-series

I denna fas tillverkas en serie produkter som ska vara i princip den färdiga produkten. Från ursprungliga processkartan har inte mycket ändrats till den önskvärda. Ett
förmöte inför G4 dök upp som om ett önskemål under
analysen.
Preparations
1-series

0-series

Ateljén

0 - series

13.2

Tooling
& Preparations

Denna fas kan troligen inte förändras nämnvärt då den består av endast en aktivitet
och ett Gatemöte. Dessutom liknar arbetssättet troligen det som Fagerhult använder, om än nedskalat.

Figur 35 - Processkarta över den ursprungliga
versionen av 1-series.
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Tabell 47 - Analys av aktiviteten 1-series, deltagare: Produktion.

1-series

Leverantör

Input

Aktivitet

Output

Kunder
(Person/avdelning)

Nuläge

Intern:
• Konstruktion
• Planering
• Logistik
Extern:

• Ritningar
• Order
• Hopplockat
material (skruv etc)
• Fixtur
• Verktyg

• Producera 1-serie

• Ett ”OK” (Om ej ”OK” blir
1-serien som en andra 0-serie
samt åtgärdsplan skapas)
• 1-serien jämförs med 0-serieprotokoll. Allt ska då vara åtgärdat

Intern:
• Projektgruppen
Extern:

Utförs av:
• Produktion
• Konstruktion

Önskemål

• 1-serieprotokoll

13.2.1 1-serie

13.2.2 G4

Kriterierna i G4 (tabell 48) handlar alla om att avsluta och stänga projektet. Enligt
konstruktör på ateljé Lyktan så händer det ofta i dagsläget att projekt aldrig får
något verkligt avslut utan mer ebbar ut. Enligt Tonnquist (2010) är det viktigt med
tydliga projektavslut bland annat för att det kan bidra positivt för stämningen i
projektgruppen, samt att detta frigör resurser på de olika avdelningarna.

Som input borde planen för 1-serien finnas med (tabell 47). Önskemålet att ett 1-serieprotokoll ska finnas anses vara en god idé för att kunna stämma av mot 0-serieprotokollet så att alla fel är åtgärdade.

Tabell 48 - Analys av aktiviteten G4.

Gate 4

Beskrivning enligt FPM

Analys av kriterium

Kriterium 1

Issues approved from previous gates.

Relevant.

Kriterium 2

Project evaluated by project group.

Viktigt för kommande projekt att samla erfarenheter.

Kriterium 3

Project evaluation form initially signed off. (FPS036)

Svårt att avgöra om detta dokument är det optimala för ateljé Lyktan. Kanske bör
göras om till en mer anpassad version.  

Kriterium 4

Product evaluation with assembly staff performed.

Relevant och viktigt för både Konstruktion och Produktion.

Kriterium 5

Financial department informed of project closure.

Detta kriterium bedöms som formalia och det är upp till ateljé Lyktan att avgöra om
det är relvant.

Kriterium 6

1-series assembled and available on stock.

Relevant.

Kriterium 7

Steering commitee approves project closure.

Tydlig punkt, och behövligt för ett tydligt avslut.
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13.3

Slutsatser om
1-series

Införandet av ett förmöte kan medföra fördelarna av att detta kan bli ett mer informellt möte än G4 där hela projektgruppen
kan delta och utvärdera projektet. Genom
att detta görs är det möjligt att uppfylla
kriterium 2 i G4 på ett enkelt sätt. Gatemötet behöver då inte heller involvera hela
projektgruppen utan kan istället fokuseras
på att stänga projektet.

Sortimentsråd
Sortimentsråd

1-Series
1-Series
Project
Project
Closing
Closing

Styrgrupp
Styrgrupp

Produktchef
Produktchef
Produktchef
Produktchef

Konstruktion
Konstruktion

Marknad
Marknad

Antagandet om att denna fas inte skulle
kunna gå att förändra så mycket stämde
väl med resultatet. Angående om arbetssättet liknar Fagerhults drogs samma
slutsats som i föregående faser.

Marknad
Marknad

Inköp
Inköp

Inköp
Inköp

Sälj
Sälj

G4
G4

Konstruktion
Konstruktion

1-series
1-series

Produktion
Produktion

Ateljén
Ateljén
Produktion
Produktion

G4
G4

Ateljén
Ateljén

Rekommendatio		
Sälj
Sälj
ner för 1-series

I den önskvärda processkartan har det
önskade förmötet inför gate G4 fått en
egen aktivitet i form av Project Evaluation

Project
Project
Evaluation
Evaluation

Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare

Att få till ordentliga projektavslut anses
viktigt och ateljé Lyktan bör därför jobba
på detta. Om de väljer att följa FPM-modellen med Gate-kriterier och FPS-dokument är upp till de själva, dock kan det
vara bra att avsluta projekten enligt denna
modell till att börja med innan en egen
version utarbetas.

Project
Project
Closing
Closing

Styrgrupp
Styrgrupp

Denna fas blir delvis en förändring för
ateljé Lyktan då den, om den genomförs
rätt, innebär ett konkret projektavslut. Förhoppningsvis kommer de också genom ett
projektavslut kunna ta tillvara på förvärvad kunskap under projektet.

13.4

1-Series
1-Series

Sortimentsråd
Sortimentsråd

Logistik
Logistik
1-series
1-series

Teknik
Teknik&&Kvalitet
Kvalitet

Logistik
Logistik

Extern
Extern

Figur 36 - Processkarta över den verkliga versionen av 1-series.

VERKLIG
VERKLIG
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14 Project Closing

Under utvärderingens gång framkom det att fasen Project Closing (se figur 38)
knappt kan klassas som en egen fas. De tillfrågade medarbetarna på ateljé Lyktan
ansåg att Project Closing i mångt och mycket handlar om att utvärdera projektet,
CertificaValidation/
något som egentligen görs innan och i gate G3. Därför är Project Closing
endast
ett
tion
Analysis
litet möte med få deltagare, inlagt i 1-series-fasen i den önskvärda processkartan
(se figur 37). Huvudsyftet med detta möte är att styrgruppen är deltagande och
stänger projektet. Utvärderingen av projektet ligger istället i den nya aktiviteten
Project Evaluation, i den önskvärda 1-seriefasen, där Project
en större del av projektgrupengineering
pen deltar.
1-series

15 Allmänna rekommendationer

I detta kapitel lämnas allmänna rekommendationer som berör mer än en fas i
FPM eller är övergripande för ateljé Lyktan. Följande punkter har dykt upp under
intervjuer och analyser. Dessa anses påverka arbete i projekt på Lyktan och på så
sätt även hur de arbetar i processen. Av dessa anledningar lämnas rekommendationer på hur företaget kan jobba med dessa punkter för att kunna effektivisera sin
produktutveckling.

Photography

Milstolpar

Att ha kunskap i huvudet

Det framkom under analyserna att FoU-chefen har påbörjat en kunskapsmatris för att
skapa något slags struktur över vad hans personal har för kompetensområden och vad de
vill utvecklas inom samt vem som kan agera
mentor. Detta harmoniserar med Tonnquists
rekommendationer om plan och mentorskap,
1-series
och det rekommenderas starkt att fortsätta
med och utveckla denna kunskapsmatris. En
del av kunskapsöverföringen kan vara sekreterarskap i Sortimentsrådet enligt kap 6.5.

0 - series

Tooling
& Preparations

15.2

1 - series

15.1

Light
G4
En
konsekvens av att inte dokumentera
den
G3
Measurement
kunskap som finns inom företaget är det som
försäljningschefen nämner i kap 6.3, att de
olika avdelningarna ofta pratar förbi varanDrawings
dra vad gäller
produktens funktioner och
set to
status
“R”
applikationsområden.
En annan konsekvens
är, som det nämnts tidigare, att från två medlemmar i Sortimentsrådet lämnades två helt
olika målpriser för Spiro.

En tredje konsekvens för företaget är ifall
någon plötsligt skulle sluta, insjukna eller
eller frånvara av annan oföutsedd anledning,
så förloras mycket information och kunskap
och det kommer ta lång tid för efterträdaren
att hitta sin roll. Som Tonnquist (2010) säger,
att oavsett hur ambitiösa och välutbildade de
yngre medarbetarna är, så kan de aldrig besitta den kunskap som lång arbetslivserfarenhet ger (se kap 2.4.9). Därför anser han att det
är bra att ha en plan för kunskapsöverföring
där bland annat mentorskap är en bra metod.

Som Tonnquist (2010) skriver så ska milstolparna innehålla projektets viktigaste
etappmål. Den milstolpe som passerades i fallstudien passerade obemärkt, se
kapitel 8.2 Fallstudie av Pilot Study. Ingen information kring de olika milstolparna har hittats. Det rekommenderas att identifiera etappmålen och knyta dem till
milstolparna i varje projekt. Det rekommenderas också se över om milstolpeplanen
stämmer med ateljé Lyktans arbetsgång och inte är en rest från Fagerhults arbetssätt. Eftersom milstolparna är gemensamma mål att arbeta mot bör det märkas när
målen är uppfyllda. En milstolpe som passerar obemärkt, är i den bemärkelsen
inte en verklig milstolpe.

Under intervjuernas gång har det flera gånger antytts att det finns mycket odokumenterad information som endast finns hos den Preparaansvarige
personen.
Mycket
0-series
tions
1-series
ansvar läggs på en person och dennes personliga erfarenheter
och det förutsätts att
denna person alltid kommer finnas till hands. Exempel på detta är att hela ateljé
Lyktans konkurrentanalys är en flytande och odokumenterad process, som bygger
på erfarenhet och kunskap från personer med lång tid på företaget och inom
branschen. Många av de tankegångar inom Sortimentsrådet som rör produkter
dokumenteras inte så att de blir tillgängliga för övriga projektmedlemmar. Enligt
försäljningschefen informerar de varandra inom Sortimentsrådet om marknaden.

Produktchef

Han säger också att de jobbar mycket på erfarenhet och känsla.
Project
Closing

Projektledare

Konstruktion

Marknad

Inköp

Sälj

Ateljén

Produktion

Logistik
Figur 38 - Processkarta över Project
Closing.
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15.3

Flexibilitet kontra icke-struktur

Som ateljé Lyktan nämner i sin Brand Book vill de vara innovativa, passionerade,
kreativa, inspirerande och hängivna men inte ofokuserade och kontrollfreak (se kap
1.1.1). Enligt marknadschefen är det viktigt för Lyktan att vara en liten och kvick
spelare, och att inte tappa detta med införandet av processen FPM. Han vill bevara
andan, och tycker att projekten skall styras men inte för mycket. En tillfrågad konstruktör önskar istället tydlighet i processen och struktur. Han anser att det både är
en styrka och en svaghet att det råder icke-struktur på företaget.

bland elkonsulter, och inte lika tydligt mot inredningsarkitekter och arkitekter.
De nya premiumprodukterna riktar sig mer mot de senare och säljkåren har enligt
försäljningschefen därför yttrat åsikter om att det kommer för många ”skojiga” nya
armaturer. Han säger också att säljkåren säljer till elkonsulter och offentliga rum
medan Konstruktion ofta ritar för inredningsarkitekter och hemmabruk. Denna typ
av missförstånd grundar sig inte bara på det som tidigare nämnts, att Sortimentsrådet inte dokumenterar sina möten, utan kan också tyda på att all personal inte är
tillräckligt medveten om företagets nya profil och inriktning.

Enligt Svenska Akademiens ordbok (2012) innebär flexibilitet anpassningsbarhet
och föränderlighet. Som försäljningschefen nämner arbetar de mycket på känsla
och erfarenhet. Enligt processanalytikern på IDC skall avsteg från processen göras
med medvetenhet. Detta har i detta projekt tolkats som att flexibilitet inte innebär
icke-struktur, utan att det finns en struktur att göra avstamp ifrån. Ett exempel på
flexibilitet grundad på struktur är flextid, vilken grundar sig på en fast arbetstid
omfattande åtta timmar om dagen, till exempel 8-17 varje dag med en timme lunch.
Flexibiliteten består i att variera denna arbetstid fritt, exempelvis med kortare lunch
för att sluta tidigare, eller arbeta två timmar mer en dag för att arbeta kortare en
annan, men alltid med utgångspunkt i de åtta timmarna och tiderna 8-17. Vid avstämning med processanalytikern på IDC ansåg han att liknelsen med flextiden är
mycket talande och ställer sig positiv till den. Enligt honom är det också viktigt att
inte fastna i en process, bara för att det är bestämt att den skall användas, utan den
måste användas med förnuft och främja ett systematiskt arbetssätt. Där processen
utgör ett hinder behöver den inte följas till punkt och pricka.

Den rekommendation som lämnas är att hela företaget måste bli medvetet om att
de har bytt inriktning och endast kommer sälja premiumprodukter. Detta kan göras
genom tydlig information från ledningen. Det krävs en insats från alla avdelningar
för att kunna göra denna omställning till 100 %, bland annat måste säljkåren arbeta
upp en ny kundbas.

15.5

Flexibilitet i ett företag bör grunda sig på en struktur som det kan göras avstamp
ifrån. En flexibilitet grundad på en icke struktur bör inte kallas flexibilitet i den
bemärkelsen. Flexibilitet grundad på struktur leder till kvalitet i arbetet, då detta anpassas efter aktuell situation. Det är svårt att vara flexibel i en icke-struktur, då det
är svårt att särskilja flexibiliteten från icke-strukturen.

Kriterier bör vara mer knutna till aktiviteter för att processen skall bli enklare att
följa. Rekommendationen är att efter det att ateljé Lyktan arbetat igenom processen
några gånger och känner sig bekväma i vilka aktiviteter och kriterier som används,
bör de se över vilka kriterier som är naturliga i vilken aktivitet.

Införandet av FPM är ett positivt steg mot att införa struktur. Rekommendationen
är därför att implementera denna väl på företaget, anpassa den i stort efter verksamheten och i detalj för varje enskilt projekt.

15.4

Kriterier i Gatemöten

Kriterier i är ofta formulerade så att det är svårtolkat vilka mål som ska vara uppfyllda. Exempelvis är kriterium 4 i Gate G-2 ”indicating product specification completed” inte ett välformulerat mål, eftersom det är väldigt öppet för tolkning vad
själva indikerandet är. Betyder det att det önskas ett indikerande på att produktspecifikationen är färdig eller betyder det att en indikerande, alltså en preliminär, produktspecifikation är färdig? Vad ska i så fall vara uppfyllt så att något preliminärt
är färdigt? Detta är antagligen uppenbart för de som arbetat länge med processen,
men kan verka förvirrande för nya personer. Rekommendationen är att formulera
kriterier så att det är enkelt att förstå vad som skall vara uppnått för att kriteriet
skall vara uppfyllt. Detta kan jämföras mot Selins (1991) att-satser i kap 2.4.1 som
motiverar varför ett projekt skall delas upp i olika faser med tydliga avstämningar i
slutet.

Att sikta mot samma sak

15.6

Ateljé Lyktan befinner sig nu i en förändring, både vad gäller produktsortiment
och utvecklingsprocess. Det är viktigt att alla på företaget är med på och medvetna om dessa förändringar. Det framkom under intervju med försäljningschef att
det nuvarande sortimentet spretar mellan tekniska och mer estetiska armaturer.
Numera skall positioneringen av en ny produkt alltid hamna i premiumkategorin.
Enligt försäljningschef har säljkåren sedan tidigare arbetat upp en stark kundbas

Att sitta på flera stolar

Det framkom under möte med Lyktan att personal på företaget ”sitter på flera
stolar”i både projekt och i företagstrukturen. Bland annat tyder ateljé Lyktans
Design Manual på att det inte är helt klart för företaget självt vem som är ansvarig
för vad, då det står att produktchef skall godkänna en ny produkt efter att den gått
igenom Sortimentsrådet, där han själv sitter med. Här har han alltså möjlighet att
underkänna något han en gång redan godkänt i Sortimentsrådet. Produktchef kallas
75.
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ibland också sortimentsansvarig i ateljé Lyktans internmaterial, vilket kan vara förvirrande. Dessutom besitter han också rollen som chef för framtida teknologier.
Att projektledaren även har rollen som FoU-chef och konstruktionschef sätter
honom också i i obekväma sitsar eftersom han på så sätt har tre olika roller. Bland
annat hamnar han ibland i situationen att han skall godkänna och ge resurser i
egenskap av chef till de projekt han själv är projektledare för.
I projekt händer det att avdelningarna får utföra varandras jobb, framför allt får
Konstruktion utföra delar av Inköps, Berednings och Marknads arbete. Att de får
utföra Inköps och Berednings arbete är för att projekten ofta inte är i tid, och de inte
hinner skicka vidare uppgifter. Att de får utföra Marknads arbete beror på att de
tidigare inte gjort förstudier. Dessa problem kan förhoppningsvis elimineras med
hjälp av en genomtänkt användning av FPM.
En rekommendation till Lyktan är att se över sin organisationsplan och eliminera
onödiga roller och se till att roller har enhetliga namn. En roll behöver inte döpas
om bara för att passa in i ett nytt sammanhang. I den mån det behövs bör det ses
över om ytterligare personal behöver anställas för att fylla de roller som saknas, så
att en person inte behöver sitta på flera roller med konkurrerande intressen.
Vidare bör även grupperna i Sortimentsrådet beskrivna i kapitel 2.3.1 ses över huruvida dessa verkligen används och om de behöver finnas. Det kanske räcker med att
använda de olika avdelningarna inom den tänkta projektgruppen till de beskrivna
uppgifterna.

76.

Del III
Denna del innefattar resultat kring arbetet med utvärderingen samt Spiroprojektet. Reflektionerna berör projektets ändrade inriktning, alternativa lösningar samt vilka felkällor som kan ha påverkat resultatet. Sist i del III återfinns
referenslistan.
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16 Resultat

Det övergripande resultatet är att införandet av FPM är positivt för Lyktan, men att
den måste anpassas och arbetas in ordentligt i företaget. Den största förändringen
för ateljé Lyktan blir att lägga kraft på förstudien. Resultatet har presenterats bit för
bit under slutsats- och rekommendationskapitlen i del II. Här beskrivs resultatet i
stort och hur det mötte de uppsatta målen. Resultatet för Spiro uppfyllde inte de
uppsatta målen.

16.1

säljning och leverans av en färdig produkt. Jämfört med denna enkla definition så
stämmer FPM väl överrens med det som Ulrich och Eppinger beskriver. De påpekar
också att en lyckad produktutvecklingsprocess innehåller fem parametrar som alla
är kopplade till profit; produktkvalitet, produktkostnad, utvecklingstid, utvecklingskostnad och utvecklingskapacitet. En bra övergång och användning av FPM
bör inverka positivt på att förkorta utvecklingstiden och förminska utvecklingskostnaden vilka inte har varit optimala tidigare.

Processen

Resultatet är det som presenteras i den önskvärda processkartan och visar möjliga omstruktureringar i FPM som är mer anpassade till ateljé Lyktans arbetssätt.
Förändringarna kommer inte kunna verifieras huruvida det är bra eller ej förrän
ateljé Lyktan testar den önskvärda processen vilket kan dröja. I den önskvärda processkartan markerar de vita prickarna utförare av aktiviteten.

Tonnquist (2010) menar att projekt generellt bör följa ordningen; initiering av
projektet, förstudie planering, genomförande, projektavslut och utvärdering vilket
FPM-processen gör. Det som ateljé Lyktan behöver stärka är förstudien och avslutet, då detta inte gjorts tillräckligt fram till idag. Dock är införandet av FPM ett steg i
rätt riktning.

Som projektets mål beskrev har examensarbetet gått ut på att identifiera och eliminera onödiga aktiviteter och dokument i FPM. Målet med att uppdraget skulle
resultera i ett eget dokument som steg för steg i processen ger förslag på förändringar och förbättringsåtgärder i utvecklingsprocessen FPM, samt anpassningar
till ateljé Lyktans verksamhet har inte uppfyllts. Det har inte skapats något enskilt
dokument till Lyktan utan del II i rapporten kommer att fungera som detta dokument. Detta på grund av att del II innehåller all viktig information som ateljé Lyktan
behöver samt ingen för Lyktan överflödig information. All fakta och diskussion av
akademisk vikt har förlagts till del I och III. Målet att reducera 10 % av aktiviteterna
i processen uppfylldes, detta till trots att två aktiviteter har lagts till. Den önskvärda
processkartan innehåller 35 aktiviteter och den ursprungliga innehöll 40.

Enligt Cross (2011) fyrstegsmodell av utvecklingsprocessen är målet med en utvecklingsprocess kommunikation av design, färdig att produceras. Stegen innan detta är
att värdera designförslagen gentemot mål, kriterier och begränsningar, generering
av koncept samt undersökningar av problemet. Denna modell är lite mer konceptuell än vad FPM är, och motsvaras kanske bättre av det arbete som görs av designern
innan konceptet kommer till ateljé Lyktan. Om den skall appliceras på FPM skulle
förstudiefaserna, Concept Phase, Pilot Study och Project Planning, motsvaras av undersökning. Design Phase, Tooling & Preparations samt 0-serien går i feedbackloopar mellan generering och värdering. Kommunikation kan sedan motsvaras av den färdiga
ritningen som lämnas till 1-serie, alternativt den färdiga produkten eller marknadsföringsmaterial för denna som levereras till slutkund. Även i detta fall följer FPM
den föreskrivna strukturen över produktveckling.

Mycket tyder på att deras tidigare problem med att hinna klart med projekt i tid
beror på att de inte utfört några förstudier. Mycket fokus har lagts på att strukturera
om de tre första faserna som alla är någon form av förstudiefas. Rekommendationerna trycker starkt på att strukturera och verkligen börja jobba med förstudie samt
involvera fler medarbetare i denna. De följande faserna i FPM har mestadels omstrukturerats. Aktiviteter har flyttats, slagits ihop eller förlagts parallellt med andra
aktiviteter för att effektivisera processen och minska tidsåtgången. Här har ateljé
Lyktan mer erfarenhet av arbetet än vad de har av arbete i förstudier och därför är
rekommendationerna inte lika fokuserade på arbetsgång.

FPM följer, av allt att döma, den arbetsgång om hur en produktutvecklingsprocess
ska förflyta enligt litteratur inom området. Därför finns inga rekommendationer till
förändringar som till exempel att byta process eller att helt förändra arbetsgången i
denna. Rekommendationerna gäller endast anpassningen av processen till verksamheten.

16.2

Spiro

De uppsatta målen med Spiro, att nå Design Phase, ta fram CAD-modeller och eventuella prototyper, uppnåddes inte. Spiroprojektet har inte passerat Pilot Study, utan
har fastnat i aktiviteten Quotations på grund av problem med att hitta leverantör. De
risker som fanns kring genomförandet av Spiro blev tyvärr verklighet. Detta eftersom de yttre faktorer som påverkar projektets gång just inte kunde påverkas.

16.1.1 Jämförelse av FPM mot andra produktutvecklingsprocesser

Ulrich och Eppinger (2008) beskriver produktutvecklingen som en samling aktiviteter som börjar med marknadsundersökningar och slutar med produktion, för78.
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17 Diskussion

varit svårt att definiera både input och output, och framförallt kvalitetskraven på
dessa. Överlag har kvalitetskraven varit svårast att definiera i alla aktiviteter, framförallt mätbara kvalitetskrav, och detta misstänks bero på att företaget är ovant vid
att tänka i dessa termer samt att processen fortfarande är ny för dem. Om de skulle
göra om hela utvärderingen igen om några år när de är mer vana vid processen och
aktiviteten kommer resultatet troligen se helt annorlunda ut. Att just kvalitetskraven var de svåraste att definiera styrker att DMAIC inte var en lämplig metod för
detta projekt eftersom denna bygger på mätbar data.

Syftet med examensarbetet var att utvärdera produktutvecklingsprocessen FPM
på företaget ateljé Lyktan samt att följa denna process med projektet Spiro som
fallstudie. Utvärderingen har slutförts och uppfyller målen, däremot har inte Spiro
kommit så långt som det var tänkt.
Att projektet Spiro inte passerade förstudiefasen har haft konsekvensen att fallstudien inte kunnat bedrivas fullt ut och praktisk erfarenhet av processen inte har
kunnat tillgodogöras. Detta kan ha påverkat resultatet till att ta en annan riktning
än om processen hade följts längre. Allra trovärdigast och mest användbart hade
resultatet blivit om fallstudien hade kunnat följa processen från början till slut.

17.1

Den delmetod i PAIN som kanske underlättat arbetet mest, och framförallt uppskattats av Lyktan, har varit processkartan. Att rita upp denna gav god överblick
för studenterna själva och även för personalen på Lyktan. Under examensarbetet
har hänsyn tagits till att utforma processen efter människors förutsättningar, vilket
processkartan är en del av. Under International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference 2005 (Fitzgerald
et al., 2005) kom deltagarna fram till att visuella modeller är bra och användbara
och framför allt ansågs ”Swimlane chart” vara speciellt användbar då det är en
tydlig representation av ett projekt. I en ”Swimlane chart” visualiseras vem som har
ansvaret för de olika aktiviteterna, i vilken ordning de utförs i samt att aktiviteterna
förbinds med pilar för att synliggöra informationsflödet. Därför har denna metod
använts under examensarbetet då den underlättar förståelsen av hur aktiviteterna
i processen är länkade till varandra. Även Eppinger et al. (1994) menar att första
steget i att förbättra en process är att rita upp den och förstå den.

Ändrad inriktning

Examensarbetet skiftade fokus under projektets gång, från utvecklingsarbetet av
armaturen Spiro till utvärderingen av utvecklingsprocessen FPM. Det anades ganska tidigt i projektet att Spiro skulle vara svår att utveckla och ta tid och därför var
omställningen inte så svårgenomförd. Trots att huvuduppgiften blev att utvärdera
FPM, fortsatte studenterna att hålla sig uppdaterade om arbetet med Spiro i fall det
skulle bli aktuellt att börja titta på detaljdesign.
Att Spiro-projektet fastande kring en aktivitet i förstudien ansågs inte vara till
nackdel för ateljé Lyktan eller processen. Det sågs istället som positivt att projektet
inte gick vidare innan en leverantör av plast kunde säkerställas redan i förstudien.
Delvis beror dock förseningen på en för generöst satt deadline i FPM, vilket ledde
till att Inköp började leta efter leverantör för sent. Tidsåtgång och deadlines är dock
ett ömsesidigt ansvar mellan projektmedarbetare och projektledare som får mogna
fram samtidigt som FPM utvecklas och inarbetas på företaget.

17.2

Deltagarna på konferensen menade även att forskningen visar på att kunskapsöverföring underlättas när deltagare i en process vet var de kan söka information. Ytterligare ett sätt att utforma processen efter människors förutsättningar är därför att
synliggöra var information finns. Detta görs bland annat i processkartorna genom
avdelningarnas ansvar för olika aktiviteter. I rekommendationerna i kapitel 15.2 Att
ha kunskap i huvudet tas detta även tillvara på. Kunskapsmatrisen är ett exempel på
hur företag kan tydliggöra var information finns att hämta.

Metodval

De metoder som använts under projektets gång har varit till stor nytta. PAIN har en
tydlig struktur och är lätt att följa. En del justeringar fick göras för att anpassa den
till just detta projekt, men det har troligen inte påverkar kvaliteten på utvärderingen.

17.3

Drivkrafter på ateljé Lyktan

De olika processkartorna visar tydligt att ateljé lyktan arbetar med integrerad
produktutveckling, då flera avdelningar ofta är inblandade i samma aktivitet. Det
har uppmärksammats under projektets gång att de strävar efter att arbeta ännu mer
avdelningsöverskridande med syftet att underlätta konstruktionen och tillverkningen av produkter. Detta har illustrerats med processkartor.

Delmetoden SIPOC har hjälpt mycket för att förstå varje enskild aktivitet och få en
tydlig struktur i utvärderingen. Personalen på ateljé Lyktan har också vid flertalet
gånger visat uppskattning över denna metod, för att de upplevde det som positivt
att själva få sätta ord på sina arbetsuppgifter och fundera över vad de behövde och
vad de levererade. En del nackdelar har ibland inträffat med SIPOC då denna är
svår att använda på aktiviteter som inte levererar något konkret, exempelvis en
ritning eller testmontering, då fungerar den inte lika bra. Detta inträffade främst
på aktiviteterna tidigt i processen då outputen är mer på konceptstadie. Då har det

Även om litteraturstudien i denna rapport i flera fall påstår att profit är den yttersta
drivkraften, verkar det inte vara den mest centrala aspekten i ateljé Lyktans fall.
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Självklart önskade de effektivisera processen för att minska konstruktionstiden,
men den ekonomiska aspekten verkade mer vara en positiv bieffekt. Inte heller
verkar strävan efter att ligga steget föra sina konkurrenter vara det som driver
dem mest. Skaparglädje och stolthet över sina produkter verkar mer vara det som
tar ateljé Lyktan framåt. Flera på Lyktan hade därför en skeptisk hållning till att
införa en alltför stram struktur i form av FPM med rädsla att förlora sin passion. En
effektivisering anses dock vara nödvändig för att företaget skall hålla sig kvar på
marknaden. En fördröjd lansering kostar mer än en överskriden budget. Eftersom
just lanseringstiden varit Lyktans största problem anses därför införandet av FPM
vara positivt. Är företaget inte ekonomiskt hållbart så kommer passionen gå förlorad ändå genom eventuell konkurs. ateljé Lyktan bör bevara sin tradition av bra
produkter som tillverkas med stolthet, men under mer strukturerade former.

17.4

Douglas Adams (1997) använts frekvent; för att förstå svaret måste man först förstå
frågan. Att förstå frågan först är något som har genomsyrat intervjuerna och enkäterna, framförallt på de områden som egen erfarenhet av produktutvecklingsprocessen varit liten.
Resultatet av intervjuerna varierade beroende på hur frågorna formulerades, under
vilka förhållande intervjun utfördes och hur väl personalen var insatt i FPM. Stor
vikt lades vid att inte ställa ledande frågor. Detta var något som visade sig svårt i
praktiken då de tillfrågade inte alltid var tillräckligt insatta i processen, eller examensarbetet, för att förstå syftet med frågorna. Därför behövde frågorna ibland
kompletteras med ett förklarande exempel, vilket kan ha påverkat svaret hos de
intervjuade.
I analyserna av aktiviteterna enligt SIPOC-modellen hände det att kvalitetskrav
tolkades som om det gällde kvalitetskrav på produkten men de sökta kraven var
kvalitetskrav på inputen och outputen i aktiviteten.

Alternativa lösningar

När den önskvärda processkartan skapades fanns ett flertal alternativ om hur FPM
skulle anpassas till ateljé Lyktan. Detta kan bland annat ses i utvärderingarna av
faserna där antagandena inför analysen ibland har fått förkastas. En del av de
alternativa lösningarna är också presenterade under berörd aktivitet. I detta kapitel
berörs de alternativa lösningar som inte används i rekommendationerna.

FPM anses vara bra utvärderad i processens inledande faser eftersom studenterna
har erfarenhet om arbetet som utförs där från sin utbildning till Designingenjör.
Mot slutet av processen FPM när faserna börjar beröra mer arbete i produktion, till
exempel 0-serie, har studenterna inte lika mycket praktisk och teoretisk kunskap om
hur detta genomförs. Dock får man se till att i de senare faserna har SIPOC-metoden
använts fler gånger och därmed behärskar studenterna metod bättre än i början.

De flesta alternativa lösningar fanns i de tre första faserna och berörde framför allt
Sortimentsrådets arbete, Concept Study och Competitor Analysis. En alternativ lösning
var att lägga aktiviteten Competitor Analysis redan i Sortimentsrådet. Denna lösning
förkastades då processanalytikern på IDC inte ansåg att Sortimentsrådet skulle vara
en del av projektgruppen. Deras huvudansvar är att fatta beslut om sortimentet.
I den önskvärda versionen av FPM används Sortimentsrådet dock som input till
Competitor Analysis.

En stor potentiell felkälla är att personalen på Lyktan inte är tillräckligt bekanta
med och har liten erfarenhet av FPM. Detta kan därför innebära att analyserna
grundar sig på felaktiga data. Detta har försökt avhjälpas genom att fråga flera personer på företaget, ta stöd av litteraturen samt använda sunt förnuft.

En alternativ lösning var att Concept Study skulle ligga kvar på projektgruppen, men
att Sortimentsrådet skulle vara delaktiga i denna. Eftersom denna aktivitet ibland
inte behövs, lades dock huvudansvaret för denna på Sortimentsrådet för att de skall
kunna besluta om produktens existens i ett tidigt skede.

17.5

17.6

Fortsatt arbete

Byggeth och Hochschorner (2005) menar att det är osannolikt att ett företag skulle
ta ett beslut som i första hand inte är ekonomiskt driven. Därför finns en risk att
miljöfrågor inte prioriteras högst i de fall en kompromiss behöver göras. I det långa
loppet, och även beroende på faktorer som image och politiska beslut, är det möjligt
att genomföra en förändring. De menar att i många fall där miljöaspekter integreras
i produktutvecklingsprocessen leder det till synergier med andra affärsintressen,
förändrad image, nya möjligheter på marknaden och ibland kostnadsminskningar, även på kort sikt. Att integrera miljöaspekter i produktutvecklingsprocessen
kräver någon typ av hjälpmedel. De anser att det finns en mängd så kallade Ecodesign-verktyg som kan användas till just detta. De är användbara verktyg, utformade
för att vara enkla att använda, som strukturerar information på ett systematiskt sätt
och genererar resultat relativt fort.

Felkällor

Stor del av arbetet bygger på intervjuer och enkäter vilket är en osäkerhetsfaktor
eftersom det är tankar och åsikter och inga fasta mätvärden. Som Lantz (2007) anger
så måste svaren tolkas, vilket oftast görs efter egna förväntningar, önskningar och
erfarenheter. Därför föreligger risk att intervjusvaren inte har tolkats på det sätt
som den intervjuade menade. Givetvis har fokus varit att försöka tolka intervjusvar
så objektivt son möjligt, och där oklarheter uppstått har detta noggrant diskuterats
och den intervjuade har ibland kontaktats igen för att förtydliga sina svar. Under
examensarbetets gång har livsvisdomen från boken Liftarens Guide till galaxen av
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Enkät version  1

Fråga
JA Ej till. NEJ Kommentar
1 Fanns en väl fungerande och inarbetat metod före FPM?
2 Är FPM en väl fungerande metod hittills?
3 Följer er utvecklingsprocess nu definierade tidsplaner?
4 Har projektledaren mandat att fatta beslut inom projektets ramar?
5 Är projektplanen synlig och tillgänglig?
6 Används visuell planering för produktprojekt?
7 Har merparten av personalen kunskap om och utbildning om FPM?
8 Upplevs alla steg i processen nödvändiga?
9 Samlas sammanställs fakta och input innan utvecklingsarbetet startar?
10 Är representanter från samtliga avdelningar involverade i processen?
11 Är det tydligt vem som är ansvarig för arbetsuppgifter i de olika aktiviteterna?
12 Finns relevant information från andra avdelningar i ett projekt tillgänglig vid behov?
13 Är en särskild referensgrupp utsedd för utvärdering av prototyper och slutprodukt?
14 Finns kompetens och kunskap tillgänglig som en resurs från andra avdelningar?
15 Definieras projektmål väl?
16 Kommuniceras bakgrund till projekt ut till projektgruppen? (Varför skall just denna produkt produceras?)
17 Samlas önskemål från kunder in?
18 Kommuniceras kundens önskemål om produkten ut till projektgrupp?
19 Definieras kunders uppfattning om tänkbart pris?
20 Undersöks och definieras marknads- och försäljningspriser?
21 Undersöks det om det finns konkurrerande produkter på marknaden?
22 Undersöks och definieras försäljningsvolymer?
23 Görs löpande kalkyluppdateringar under utvecklingsarbetet?
24 Undersöks och definieras tillverknings- och materialkostnader?
25 Har produktionspersonal möjlighet att påverka konstruktionen av produkten?
26 Används systematiskt arbetssätt för att få tillverkningsvänliga produkter (DFM, DFA)?
27 Sker variantbestämningen sent i produktionskedjan? (ljuskälla, färgval etc)
28 Vägs de tekniska kraven/utmaningarna mot kundnyttan/önskemålen?
29 Samlas kunskap och teknisk data för att användas som stöd vid framtida utveckling?
30 Uppdateras konstruktionsunderlag efter prototypframtagning inför nästa provserie?
31 Tas hänsyn till befintliga patent?
32 Tas hänsyn till återvinningsbarhet redan i utvecklingsprocessen?
33 Anpassas arbetsplatser till nya produkter före frisläppning?
34 Tas fixturer och monteringsutrustning fram i god tid före produktionsstart?
35 Är alla tillverkningsunderlag uppdaterade före frisläppning?
36 Testas produkt och process av innan serieproduktion genom te x prototyptillverkning?
37 Hålls genomgång med alla berörda innan frisläppning?
38 Är alla berörda utbildade och informerade om förändringarna/nyheterna?
39 Genomförs provserier genom hela produktionskedjan innan frisläppning?
40 Tas montering- och instruktionsanvisningar fram innan frisläppning?
41 Tas alla bruksansvisningar fram innan frisläppning?
42 Är inköpsavtal och leverantörsval klara innan frisläppning?
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Enkät version  2
Fråga

Instämmer
inte alls

Instämmer
delvis

Instämmer
helt

1 Följer er utvecklingsprocess definierade tidsplaner?

1.

2.

3.

4.

5.

2 Har projektledaren mandat att fatta beslut inom projektets ramar?

1.

2.

3.

4.

5.

3 Är projektplanen synlig och tillgänglig?

1.

2.

3.

4.

5.

4 Används visuell planering för produktprojekt?

1.

2.

3.

4.

5.

5 Har du kunskap om FPM?

1.

2.

3.

4.

5.

6 Upplever du alla steg i utvecklingsprocessen som nödvändiga?

1.

2.

3.

4.

5.

7 Samlas och sammanställs fakta och input innan utvecklingsarbetet ?

1.

2.

3.

4.

5.

8 Används den insamlade faktan och inputen i projektet?

1.

2.

3.

4.

5.

9 Är representanter från samtliga avdelningar involverade i processen?

1.

2.

3.

4.

5.

10 Är det tydligt vem som är ansvarig för arbetsuppgifter i de olika aktiviteterna?

1.

2.

3.

4.

5.

11 Finns relevant information från andra avdelningar tillgänglig vid behov?

1.

2.

3.

4.

5.

12 Är en särskild referensgrupp utsedd för utvärdering av prototyper och slutprodukt?

1.

2.

3.

4.

5.

13 Finns kompetens och kunskap tillgänglig som en resurs från andra avdelningar?

1.

2.

3.

4.

5.

14 Definieras projektmål väl?

1.

2.

3.

4.

5.

15 Kommuniceras bakgrund till projekt ut till projektgruppen? (Varför skall just denna produkt produceras?)

1.

2.

3.

4.

5.

16 Samlas önskemål från kunder in?

1.

2.

3.

4.

5.

17 Kommuniceras kundens önskemål om produkten ut till projektgrupp?

1.

2.

3.

4.

5.

18 Definieras kunders uppfattning om tänkbart pris?

1.

2.

3.

4.

5.

19 Definieras marknadspriser?

1.

2.

3.

4.

5.

20 Undersöks det om det finns konkurrerande produkter på marknaden?

1.

2.

3.

4.

5.

21 Undersöks och definieras försäljningsvolymer?

1.

2.

3.

4.

5.

22 Görs löpande kalkyluppdateringar under utvecklingsarbetet?

1.

2.

3.

4.

5.

23 Defineras materialkostnader?

1.

2.

3.

4.

5.

24 Definieras tillverkningskostnader?

1.

2.

3.

4.

5.

25 Har produktionspersonal möjlighet att påverka konstruktionen av produkten?

1.

2.

3.

4.

5.

26 Används systematiskt arbetssätt för att få tillverkningsvänliga produkter (DFM, DFA)?

1.

2.

3.

4.

5.

27 Sker variantbestämningen tidigt i produktionskedjan? (ljuskälla, färgval etc)

1.

2.

3.

4.

5.

28 Vägs de tekniska kraven/utmaningarna mot kundnyttan/önskemålen?

1.

2.

3.

4.

5.

29 Samlas kunskap och teknisk data för att användas som stöd vid framtida utveckling?

1.

2.

3.

4.

5.

30 Används denna kunskap och data i senare projekt?

1.

2.

3.

4.

5.

31 Uppdateras konstruktionsunderlag efter prototypframtagning inför nästa provserie?

1.

2.

3.

4.

5.

32 Tas hänsyn till befintliga patent?

1.

2.

3.

4.

5.

33 Tas hänsyn till återvinningsbarhet redan i utvecklingsprocessen?

1.

2.

3.

4.

5.

34 Anpassas arbetsplatser till nya produkter före frisläppning?

1.

2.

3.

4.

5.

35 Tas fixturer och monteringsutrustning fram i god tid före produktionsstart?

1.

2.

3.

4.

5.

36 Är alla tillverkningsunderlag uppdaterade före frisläppning?

1.

2.

3.

4.

5.

37 Testas produkt och tillverknings process innan serieproduktion genom t ex prototyptillverkning?

1.

2.

3.

4.

5.

38 Hålls genomgång med alla berörda innan frisläppning?

1.

2.

3.

4.

5.

39 Är alla berörda utbildade och informerade om förändringarna/nyheterna?

1.

2.

3.

4.

5.

40 Genomförs provserier genom hela produktionskedjan innan frisläppning?

1.

2.

3.

4.

5.

41 Tas montering- och instruktionsanvisningar fram innan frisläppning?

1.

2.

3.

4.

5.

42 Tas alla bruksansvisningar fram innan frisläppning?

1.

2.

3.

4.

5.

43 Är inköpsavtal och leverantörsval klara innan frisläppning?

1.

2.

3.

4.

5.

Vet ej
(kommentera varför) Kommentarer
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