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Abstract 

This assignment was performed at Swegon AB in Kvänum, a company that develops, 
manufactures and sells indoor air conditioning systems. The head management was looking for 
a more structured method when trying to reduce costs on their products. When constructing a 
cost reduction evaluation, Swegon uses the VAVE method (Value analysis/Value engineering).  

The assignment was to reduce the variable costs on Swegons Compact assortment, as well as 
being coordinates in a VAVE-evaluation. Furthermore the assignment also included a review of 
the VAVE method and submitting suggestions on improvements that could be made to reduce 
costs at the same time as both employees and management are satisfied. The measures to be 
made are focused on reducing the costs of constructing a VAVE evaluation. This resulted in two 
questions: 

1. What changes could be made by using VAVE that would reduce variable costs when 
manufacturing the Compact products?  

2. Are there any improvements to be implemented in Swegons VAVE? 

To answer question one, full participation was needed both when preparing the workshop and 
during the workshop. As participation after the workshop are outside the frames of the 
assignment, that was left out. To answer question two, a thorough investigation of the VAVE 
method was needed, as well as a comparison to similar methods and experiences from the 
carried out VAVE. Interviews, observations and document analysis were also done in order to 
answer the questions in the best way possible.  

As a result, the assignment suggests implementations that would reduce the variable 
manufacturing costs on the Compact assortment by as much as 12.3%. The measures are 
focused on reconstruction and change of existing components. Measures giving the highest 
savings are estimated to run over more than 12 months and therefore resulted in a project that 
will be carried out in the future when resources are available. The assignment also resulted in 
an improved version of VAVE where unnecessary steps are removed and elements that can 
enhance the results are added or changed. The removed steps is make a prototype before the 
workshop, relationship matrix and pareto chart. The added or changed steps is product 
specification, customer demands, cost breakdown, evaluation and presentation of the 
workshop.  

Suggestions on further work in this area would be to evaluate the results of the new version of 
VAVE, by using it multiple times and then compare it to the version that Swegon currently uses. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på Swegon AB i Kvänum som utvecklar, tillverkar och säljer 
klimatanläggningar för inomhusbruk. Ledningen vill se en mer strukturerad hantering av de 
kostnadsreduceringsarbeten som Swegon utför på sina produkter. Swegon arbetar med 
kostnadsreducering genom att använda metoden VAVE (Value Analysis/Value Engineering). 
Uppdraget som gavs var att reducera rörliga kostnader på sortimentet Compact och för att klara 
detta vara koordinatorer i en VAVE. I uppdraget ingick även en granskning av metoden samt 
att lämna förbättringsförslag som leder till att både deltagare och ledning blir nöjda med 
arbetssättet. Åtgärderna som bör genomföras går främst ut på att minska resurser som krävs 
för att utföra en VAVE. Detta uppdrag resulterade i två frågeställningar: 

1. Vilka förändringar kan hittas med VAVE, som minskar rörliga kostnader vid tillverkning av 
Compact-aggregat? 
 
2. Finns det förbättringar som kan implementeras i Swegons VAVE? 
 
För att besvara frågeställning ett krävs det fullt deltagande vid förberedelse inför workshopen 
och under workshopen. Något som inte har genomförts är deltagande efter workshopen då det 
hamnar utanför examensarbetets ram. För att besvara frågeställning två krävs en analys av 
metoden VAVE, jämförelser med liknande metoder och teorier och egna erfarenheter från den 
genomförda VAVEn. Intervjuer, observationer och dokumentstudie har utförts för att få den 
kunskaps som krävs för att besvara frågeställningarna.  
 
Resultatet av arbetet är förslag på åtgärder som kan införas för att minska de rörliga 
tillverkningskostnaderna för Compact-sortimentet med hela 12,3 %. Åtgärderna består främst 
av omkonstruktion och byte av befintliga komponenter. De åtgärder som ger störst besparingar 
planeras att ta längre tid än tolv månader vilket resulterade i ett projekt som kommer att 
genomföras i framtiden när resurser är tillgängliga. Resultatet är även en förbättrad version av 
VAVE där överflödiga moment har plockats bort samt moment som kan förbättra resultatet har 
lagts till eller ändrats. De moment som har plockats bort är protypbyggnation innan workshop, 
relationsmatris och paretodiagram. De moment som har lagts till eller ändrats är 
produktspecifikation, kundkrav, produktkalkyl, utvärdering och presentation av workshop. 
 
Vidare arbete som kan vara lämpligt är att undersöka resultatet av den nya versionen av VAVE 
genom att utföra den ett antal gånger och jämföra resultaten med Swegons nuvarande version.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 
I en personlig intervju med Mikael Algotsson (se bilaga 1) som är chef på mekanikavdelningen, 
berättar han att Swegon är ett företag som utvecklar, tillverkar och säljer klimatanläggningar 
för inomhusbruk. Swegon har varit i branschen sedan år 1952 men det var först år 2005 genom 
en sammanslagning av Stifab farex och PM-luft, som företaget fick namnet Swegon. Swegons 
största fabrik ligger i Kvänum, som är en ort i Västergötland. Där låg även Swegons 
huvudkontor fram till år 2014, som då flyttades till Göteborg.  

I Intervjun (se bilaga 1) berättar Mikael att Swegon ständigt arbetar med att sänka 
tillverkningskostnaderna på sina produkter, både genom nyutveckling och produktvård. För att 
förstå och kunna påverka vad som bygger produktkostnaden behövs kunskap om produktens 
uppbyggnad, funktion, produktionssätt samt hur kostnadsmodellerna är uppbyggda. 
Kostnadsreducering är idag ett högaktuellt område som många företag arbetar med. Att kunna 
effektivisera och förbättra nuvarande produkter och produktion är något som visat sig vara 
lönsamt. Det ger ett högre kundvärde för befintliga och nya kunder samt i många fall lägre 
kostnader. Som arbetsmetod för detta används på Swegon VAVE (Value Analysis/Value 
Engineering) som är en metod vars avsikt är att sänka kostnader och öka kundvärde.  Metoden 
har använts för olika produkter och komponenter på Swegon men de är osäkra om metoden är 

optimal ur ett resursperspektiv. Compact är en produktgrupp som består av mindre 
luftbehandlingsaggregat för små luftflöden. Produktgruppen Compact har en hög 
tillverkningskostnad jämfört med andra produktgrupper. Detta är något som Swegon vill 
förändra genom att sänka de rörliga kostnaderna.  
 

1.2 Problembeskrivning 
 
I intervjun med Mikael Algotsson och Magnus Ahl (se bilaga 1) som båda är utvecklingschefer 
på Swegon, berättar de att kostnadsreduceringar är något som framgångsrika företag ständigt 
arbetar med. Företagen har idag högre krav på sig att reducera kostnader för att vara mer 
konkurrenskraftiga och för att ta eller behålla marknadsandelar. Kostnadsreduktion kan ske på 
olika sätt, till exempel en omkonstruktion av produkten som gör att mindre material eller färre 
komponenter behövs. Det kan även vara en effektivisering av produktion och processer kring 
tillverkningen som gör att kostnaderna minskar. Det finns en rad kostnader som kan kopplas 
till en produkt men många av dessa kostnader är fasta och kan inte knytas enbart till vissa 
produkter. Därför är det komplicerat att göra en reducering på dessa kostnader, fokus hamnar 
av den orsaken på de rörliga kostnaderna.  

Mikael och Magnus berättar (se bilaga 1) att Swegons produktgrupp Compact inte har 
genomgått en kostnadsreducering och är troligtvis dyrare än nödvändigt. Detta behöver göras 
för att minska de rörliga kostnaderna, då Swegon sett att produktgruppen har högre rörliga 
kostnader än övriga produkter. Det finns fyra varianter av Compact-aggregat, Compact Air, 
Compact Unit, Compact Top och Compact Heat. Alla dessa varianter har samma kärna. Det 
som skiljer dem åt är hölje och design. Compact Heat är nästintill identisk som Compact Air, 
då det enda som skiljer dem åt är att Heat levereras med ett elbatteri som värmer tilluften. 
Dessa fyra varianter finns också i två olika effektvarianter som är 02 och 03. Där 03 är en 
trimmad variant som kan leverera ett högre luftflöde. De berättar också att Swegon använder 
metoden VAVE för att kostnadsreducera sina produkter men det finns misstankar om att detta 
arbetssätt inte är optimalt ur ett resursperspektiv. Swegon tror att det går att använda och 
genomföra metoden på ett mer effektivt sätt som tar mindre tid och kostar mindre pengar. 
Anledningen till att Swegon använder VAVE är på grund av att Assa Abloy, som också ingår i 
Latours koncern, använder sig av denna metod. Assa Abloy är ett företag som tillverkar 
låsenheter i stora volymer. Swegons tillverkning består av betydligt mindre volymer än Assa 
Abloys, Swegon har även fler komponenter i sina produkter. VAVE är en metod som är mer 
effektiv på produkter som har färre komponenter och högre volym eftersom den då går 
snabbare att genomföra och ger större besparingar. Det blir därför svårare att spara pengar med 
denna metod för ett företag som Swegon, jämfört med Assa Abloy. Ett annat problem Swegon 
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har stött på är att det finns brister i efterarbetet. Swegon har inte haft personal för att hinna 
med alla uppgifter, vilket gör att de har vart tvungna att prioritera vissa av dem. Det högst 
prioriterade har då blivit större projekt och utveckling av nya produkter, vilket har lett till att 
VAVE har hamnat i bakgrunden. Förberedelser och workshop har genomförts där 
förbättringsförslag för sänkta kostnader upptäckts och sedan avslutat arbetet utan 
implementering. Swegon har då istället gått runt VAVE-metoden och gjort en mer flytande 
idégenerering, utan alla de moment som finns i metoden. Detta för att spara tid och ändå 
komma fram till förslag på besparingar. Implementeringsfasen bör hantera både större projekt 
och mindre ändringar för att metoden ska vara lönsam. Lösningen till detta bör vara en 
förenklad variant av VAVE som både redovisar arbetsgången tydligt och ger mätbara resultat, 
men som är enklare att arbeta med och inte är lika resurskrävande. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med arbetet är att utreda vilka modifieringar som kan sänka produktgruppen Compacts 
rörliga kostnader. Metoden som används för detta är VAVE. En granskning av metoden 
kommer genomföras för att se om den är optimal ur resursperspektiv. 
 
Frågeställningar: 
 
1. Vilka förändringar kan hittas med VAVE, som minskar rörliga kostnader vid tillverkning av 
Compact-aggregat? 
 
2. Finns det förbättringar som kan implementeras i Swegons VAVE? 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Implementering av förslag och idéer som leder till lägre kostnader eller högre kundvärde 
kommer inte genomföras praktiskt av studenterna. Förslagen kommer att beskrivas med 
tillhörande besparing men förblir teoretiska. Företaget får själva välja vilka förslag de vill 
implementera. Alla delar i den VAVE som utförts genomfördes inte av författarna, då de tog 
hjälp av anställda på de olika avdelningarna och genomförde metoden tillsammans. Skruvar, 
muttrar och liknande fästelement är inget som tas upp i arbetet på grund av att tiden under 
workshopen är begränsad. Ingen beskrivning av aggregat utanför området kommer att göras.  

 

1.5 Disposition 
 
I rapportens inledning redogörs syftet med arbetet samt bakgrunden till varför arbetet 
genomförts. I kapitlet teoretiskt ramverk kan du läsa om vilka teorier som använts för att skaffa 
den kunskap som behövs för att besvara frågeställningarna. I kapitlet metod presenteras de 
metoder som använts och varför de används för att samla den data som behövs för studien. I 
kapitlet genomförande redogörs hur arbetet har genomförts. I kapitlet resultat och analys 
redogörs den analys som genomförts för att besvara frågeställningarna. Resultatet av arbetet 
finns även beskrivit i detta kapitel. I kapitlet diskussion och slutsatser redogörs de slutsatser 
som dras av analysen och resultatet. I kapitlet finns även ett stycke som beskriver vad som är 
lämpligt att arbeta vidare med. Kapitlet avslutas med ett stycke som förklarar validiteten och 
reliabiliteten i arbetet.
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
 
Tabell 1: Koppling mellan frågeställningar och teori. 

Frågeställning Teori 

1 VAVE 

2 VAVE, DFA/DFM, QFD 

 
För att besvara frågeställning ett har en VAVE genomförts, där författarna agerade 
koordinatorer. För att besvara frågeställning två har egna erfarenheter, erfarenheter från 
Swegon samt bakgrundsteorierna kring VAVE, DFA/DFM, värdeanalys och QFD använts, för 
att kunna analysera och jämföra dessa med varandra.  

 

2.2 VAVE 
 
Värdeanalysen skapades på 1940-talet av Lawrence D. Miles som var anställd av General 
Electric som tillverkade produkter till försvaret. Företaget hade brist på material som behövdes 
för att producera sina produkter under andra världskriget. Miles insåg då att om värdet och 
relaterade innovationsförbättringar kunde hanteras systematiskt skulle General Electric få 
stora konkurrensfördelar. Med denna kunskap utarbetade Miles ett funktionsanalyskoncept 
som integrerades i framtagningen av en produkt som han senare döpte till värdeanalysen. Miles 
förstod att produkter köptes in för deras funktion, antingen för det arbete de kan utföra eller de 
estetiska kvalitéer produktens utformning har. Med detta i åtanke började han fokusera på 
funktionen som produkten har. Han ifrågasatte därefter hur utformningen kunde förbättras 
eller om annat material kunde användas för att uppnå samma funktion [1]. 

För att fokusera på funktionen av produkten karaktäriserade Miles produktens funktioner 
genom att kombinera ett aktivt verb och ett mätbart substantiv. Han sökte då efter andra 
metoder för att uppnå fördelen med den avsedda funktionen. Genom denna forskning 
utvecklade han funktionsanalys, som är grundstenen i värdemetodiken och idag ett verktyg för 
att få individer och grupper att förstå ett koncept. Miles integrerade metoden i organisationen 
och fick därefter ökade försäljningsintäkter, förbättrad produktprestanda och minskad 
resursanvändning. USAs försvarsmakt och ett antal uppmärksamma företag insåg framgången 
i Miles metoder och tillämpningen av värdeanalysen expanderade. Vid expansionen 
utvecklades också metoden genom att befintliga produkter också granskades. Detta låg till 
grund av termen “Value Engineering” [1]. Metoden kallas nu för “Value Analysis/Value 
Engineering” eller “VAVE”. När metoden blev populär, bildades en kunskapsförening för att 
dela insikter och främja deras innovativa förmåga. Därför bildades "Society of American Value 
Engineers" i Washington år 1959 som senare bytte namn till “SAVE International” [2]. 
 
Syftet med VAVE är att förbättra produktens värde. En VAVE genomförs i tre steg: Pre-
Workshop, Workshop och Post-Workshop.  
 

 Steg 1 innefattar förberedelser och planering inför workshopen. Det finns en rad olika 
punkter som ska förberedas, till exempel: skaffa information om projektet, genomföra 
konkurrentanalyser, fastställa omfattning och mål, bjuda in leverantörer, kunder och 
aktieägare om lämpligt, bestämma datum för workshop, gå igenom vilka som ska vara 
delaktiga, erhålla viktiga dokument som till exempel ritningar. 
 

 Steg 2 är att hålla i workshopen. En workshop genomförs normalt under fem dagar, att 
korta ned workshopen kan göra att resultatet av en VAVE påverkas negativt. I detta 
steg finns det också en rad olika punkter som ska göras, som till exempel: skaffa 
ytterligare projektdata genom att utföra en QFD, identifiera och prioritera frågor av 
intresse med hjälp av en SWOT-analys, projektgruppen presenterar den befintliga 



Teoretiskt ramverk 

4 

produkten, utföra en konkurrensanalys med metoden DFA, besöka produktionslinan, 
genomföra en brainstorming, diskutera idéerna som kommit fram, utarbeta en 
handlingsplan där datum och vem som är ansvarig står samt presentera idéer för 
kunder, leverantörer och aktieägare. 

 

 Steg 3 handlar om att implementera de idéer som kommit fram under workshopen [1]. 

 

2.3 Design for Assembly/Manufacturing (DFA/DFM) 
 
DFA är en metod som används för att minska antalet komponenter i en produkt för att göra den 
enkel och billig att montera. Metoden innebär att varje komponent i den valda produkten 
analyseras med syftet att ta reda på om komponenten kan elimineras eller kombineras med en 
eller flera andra komponenter. Analysen genomförs genom att prototypen monteras samtidigt 
som varje monteringssteg undersöks. Saknas prototyp används istället en sprängskiss för att se 
produktens uppbyggnad. När komponenterna har reducerats beräknas tidsåtgången för att 
montera produkten. Standardtider för hantering av komponenter används i beräkningarna. 
Denna analys ligger sedan till grund för att bestämma vilka delar av konstruktionen som kan 
elimineras och vilka som bör konstrueras om för att underlätta monteringsarbetet, både 
tidsmässigt och hanteringsmässigt. En nackdel med metoden är att den är resurskrävande [3, 
s.41]. 
 
DFM är väldigt lik DFA, men DFM har istället fokus på att designa produkten för att den ska 
vara enkel och billig att tillverka samtidigt som kvalitet ska vara hög. För att företagen ska 
kunna vara konkurrenskraftiga krävs det att produkterna är konstruerade och tillverkade med 
målet: att minska tillverkningstiden och tillverkningskostnaderna. Här används ofta metoden 
DFM för att konstruera en produkt med syftet att underlätta tillverkningsprocessen. Byte av 
material i produkterna är något som ibland görs för att minska tillverkningskostnaderna. 
Metoden används för att identifiera problem i tillverkningen [4]. 

 

2.4 Quality function deployment (QFD) 
 
QFD har sitt ursprung efter andra världskriget då begreppet kvalitetssäkring introducerades i 
Japan av Dr Deming. Japanerna tog snabbt till sig Demings filosofi och i och med expansionen 
utvecklades filosofin som tillslut blev en metod med namnet QFD. QFDs uppgift är att 
kvalitetssäkra produktutvecklingsprocessen genom att omvandla kundens önskemål till 
produktens specifikationer [6]. 
 
QFD är en form av utvecklingsarbete och ofta kommer initiativet från marknaden där kunden 
har åsikter om hur produkten kan förbättras vilket gör att kundens krav en stor del av QFDs 
arbetssätt. När ett företag ska etablera sig på en ny marknad används ofta QFD för att 
identifiera och förstå marknaden. Här letar företaget efter ett ”gap” i marknaden där efterfrågan 
inte möter marknadens produkter. Den stora fördelen med metoden är dess fokusering på just 
kundernas behov och krav. Utvecklas en ny produkt där kundens krav är en central del av 
utvecklingen har ett företag vunnit mycket. Nackdelen med metoden är att arbetssättet är 
väldigt tidskrävande vilket ofta leder till bristande stöd från företagets ledning. En fördel med 
metoden är att i många fall kan arbetet fördelas vid användning av QFD [7]. 

 
En QFD utgår ifrån kundens önskemål och omvandlar de till tekniska krav som ligger till grund 
för hela utvecklingsarbetet. Här används en QFD-matris eller kvalitetshuset som det också 
kallas. Först och främst görs en marknadsundersökning för att se vad kunden har för önskemål. 
Dessa kundönskemål översätts därefter till produktegenskaper. Sambandet mellan 
kundönskemål och produktegenskaper analyseras sedan genom att ge dem olika numeriska 
värden beroende på om sambanden är starka eller svaga. Kundönskemålen graderas efter hur 
viktiga de är för kunden, för att veta vad som ska prioriteras. Här får företaget reda på vart 
utvecklingsarbetet bör lägga sitt största fokus [7]. 
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3 Metod  

 

En fallstudie innebär att få objekt undersöks på djupet med målet att få en tydlig bild av ämnet 
[8, s. 127]. Denna studie används för att få en djupgående kunskap om företaget Swegon, VAVE 
och produktgruppen Compact. 

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 
I tabellen nedan visas vilka metoderna som använts för att besvara arbetets frågeställningar. 
De olika metoder och dess relevans för vårt arbete redogörs för nedan. 

Tabell 2: Koppling mellan frågeställningar och metoder. 

Frågeställning Metoder 

1 Dokumentstudie, Observationer, Intervjuer, VAVE 

2 Dokumentstudie, Observationer, Intervjuer, VAVE 

 
För att besvara studiens frågeställningar har det genomförts en dokumentstudie. Data har 
samlats från företagets lämpliga dokument för att kunna förbereda VAVEn. Observationer i 
produktion av Compact-aggregat samt en noggrann granskning av aggregatet i sin helhet och 
på komponentnivå har utförts. Intervjuer med anställda på Swegon har utförts, för att få en 
inblick i hur tidigare VAVE har genomförts. Frågor har även ställts till de anställda där de svarar 
på vad de upplever är positivt och negativt med arbetssättet. För att besvara denna 
frågeställning har det genomförts en VAVE där författarna agerat koordinatorer. 
 

3.2 VAVE på Swegon 
 
I Swegons interna dokument (se bilaga 3) står det att VAVE är en systematisk och organiserad 
beslutframtagningsprocess. Syftet med metoden är att ta fram kreativa idéer för att sänka 
kostnader men bibehålla eller öka kundvärdet. VAVE kan användas på alltifrån enskilda 
komponenter till hela sortiment. Metoden består av olika steg som följs för att maximera 
effektiviteten i processen. När en VAVE ska genomföras är det viktigt att vara väl förbered med 
en noggrann utförd planering. 

I en diskussion med VAVE-koordinatorn på Swegon (se bilaga 2), berättar han att det första 
som ska göras i metoden är att besluta vilket område som ska arbetas med. Detta kan 
exempelvis vara en produkt eller en produktgrupp. Det är viktigt att begränsa arbetet till ett 
område och när området begränsats ska ett datum för workshopen bestämmas. En workshop 
är ett möte på två dagar där deltagare från olika avdelningar på företaget samlas för att 
tillsammans utveckla idéer som kan sänka kostnader eller öka kundvärde. Anledningen till att 
personer från olika avdelningar ska delta är för att få en bred kunskap och möjligheten att se 
idéer ur olika synvinklar. När datumet är fastställt ska en projektplan för workshopen göras. 
Den ska innehålla deltagarlista, möteslokaler samt deltagarnas ansvarsfördelning. Allt detta 
tillsammans med en prototypbyggnation samt en uppsamling av konkurrerande produkter ska 
vara färdigt cirka två månader innan workshopen. Det finns även en rad förberedelser som ska 
vara färdigställda senast en vecka innan workshopen: 

 Områdesmatris. En områdesmatris innehåller information om produkten i sin helhet 
som till exempel försäljningsvolym och tillverkningskostnad. 
 

 Produktspecifikation. En specifikation om produkten som innehåller viktiga 
produktegenskaper som inte får förändras eller tas bort. Det finns även olika kundkrav 
som måste tas hänsyn till. 
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 Kostnadsfördelning. En tabell som innehåller alla ingående komponenter och 
redovisar deras materialkostnad, tillverkningskostnad, monteringskostnad, 
maskinkostnad, antal samt övriga kostnader. Dessa sammanställs sedan till en 
totalkostnad per komponent och produkt.  
 

 Relationsmatris. En matris som visar vilka komponenter som bidrar till olika 
funktioner.  
 

 Paretodiagram. Med hjälp av de tidigare momenten kostnadsfördelning och 
relationsmatris kan ett paretodiagram som visar kostnaden per funktion framställas.  

I intervjun med VAVE-koordinatorn (se bilaga 2) berättar han att nästa steg i metoden är att 
genomföra workshopen. Denna består av en studiegrupp som i två dagar tillsammans 
utvärderar det valda området för att sänka de rörliga kostnaderna. I början av workshopen sker 
en genomgång av de material som är förberett sen tidigare, försäljningsvolym, 
tillverkningskostnad, områdesmatris etc. När informationen har presenterats för samtliga 
deltagare ska de lämna en kvalificerad gissning på hur många procent de tror det går att sänka 
kostnaden. Genomsnittet antecknas sedan och fungerar som en riktlinje. Nästa moment är att 
deltagarna går ut i fabriken för att observera produktionen av området, för att lättare kunna se 
helheten och öka chanserna för goda idéer. Sedan är det dags för själva idégenereringen, som 
är metodens huvudsyfte. Det är här idéer och förslag från gruppens deltagare samlas och 
ifrågasätts. Syftet är att hitta alternativa lösningar som bibehåller produktens funktion och 
kvalité, men som har en lägre kostnad. När idéerna tagit slut utvärderas dessa för att välja vilka 
som ska genomföras eller inte. De huvudsakliga frågorna som ska besvaras i denna utvärdering 
är; går det att genomföra? sänks kostnaden? är det lönsamt? Om svaret är ja på dessa frågor 
finns det goda chanser att idén blir verklighet. Det finns andra faktorer som behöver beaktas, 
till exempel tidsplanen. Tar ändringen längre än tolv månader att genomföra tillhör den inte 
längre VAVE, utan klassificeras som ett projekt. När möjliga och lönsamma idéer valts sker en 
ansvarsfördelning bland deltagarna. Efter detta beräknas den årliga besparingen med hjälp av 
sänkta kostnader och eventuella investeringar. Det sker också en utredning på om dessa 
förändringar är möjliga att genomföra på företagets produkter som är utanför det valda 
området. Arbetet följs upp för att undersöka utfallet av prognoserna. 

Flödesschema VAVE. 

 
Figur 1: Flödesschema av VAVE-metoden baserad på internt informationsblad (Se bilaga 3). 
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3.3 Dokumentstudie 
 

En dokumentstudie används för att ta del av information från till exempel offentliga dokument 
och interna dokument från företag. I en fallstudie är dokumentstudie en vanligt förekommande 
metod. De dokument som väljs för insamling och användning beror på studiens syfte och 
frågeställningar [9, s.69]. 

I båda frågeställningarna har datainsamlingsmetoden dokumentstudie använts för att göra en 
nulägesbeskrivning av arbetsmetoden VAVE samt kontrollera vilka kostnader det finns på 
produktgruppen Compact. Data som finns om produktgruppen Compact har samlats in, till 
exempel inköpsdata, försäljningsvolym, tillverkningskostnad. Trovärdigheten i 
dokumentstudien anses som hög då data samlats in från redan befintliga dokument.  

 

3.4 Observationer 
 

En observation kan användas när information ska samlas inom ett visst område. Observationen 
ska vara planerad och informationen ska noteras systematiskt[10, s.90-91]. För att besvara 
frågeställning ett och två har datainsamlingsmetoden observation använts. Observationen 
genomfördes ute i produktionen för att se när produktgruppen Compact tillverkades och få en 
förståelse för produktens uppbyggnad. Eftersom observationen utfördes genom att besöka 
produktionen vid flera tillfällen stärks reliabiliteten. Observationer utfördes även under 
workshopen för att samla data till den analys som gjordes.  

 

3.5 Kvalitativa intervjuer 
 

En intervju är ett samtal mellan frågeställaren och respondenten som har en struktur och ett 
tydligt syfte. En intervju är inte ett samtal som utspelar sig mellan två parter på samma nivå, 
utan frågeställaren bestämmer ämnet för intervjun och analyserar respondentens svar på 
frågorna[11]. Kvalitativa intervjuer har en låg grad av strukturering för att ge intervjupersonen 
utrymme att svara med sina egna ord [10, s.81] 
 
För att besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjuerna har 
utförts på tre anställda på Swegon för att få fram data som krävs för att genomföra arbetet. 
Frågor som ställdes i intervjuerna finns beskrivna i bilaga ett och två. De anställda valdes på 
grund av erfarenheter och kunskap inom området.  
 

3.6 Analysmetoder för resultat 
 

För att besvara frågeställningarna har en analys genomförts. Det som har analyserats är resultat 
från intervjuer och samtal med anställda som deltagit i en VAVE, egna åsikter och reflektioner 
efter genomförd VAVE samt metoder och teorier som har liknande syfte. Analysen har skett 
genom att studera den insamlade datan, göra jämförelser och undersöka fördelar och nackdelar 
med metoderna.  
 

3.7 Validitet och reliabilitet 
 

För att bedöma trovärdigheten i ett arbete används validitet och reliabilitet. Reliabilitet innebär 
att mätningen är tillförlitlig. Tillförlitlighet handlar om att minimera risken för att olika 
slumpmässiga faktorer har påverkat arbetet. Validitet handlar om att det som avses att 
undersöker verkligen undersöks [9, s.50]. Validitet syftar också till hur generaliserbart arbetets 
resultat är [12]. 
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4 Genomförande 
 
Vid det första mötet med två avdelningschefer på Swegon planerades det kommande arbetet 
genom att gå igenom vilka områden arbetet skulle begränsas till, vilka anställda som skulle vara 
delaktiga vid förberedelserna av VAVE samt genom att skapa en tidsplan. Området begränsades 
till Compact Air, Top och Unit, med tyngd på Compact Air. Huvudansvarig för planering och 
närmsta kollega på företaget blev en VAVE-koordinator på Swegon i Kvänum. Redan vid detta 
skede framgick det att arbetet som krävs för att förbereda en VAVE inte är rimligt att genomföra 
för enbart två studenter. Ett beslut togs därför om att dela upp ansvaret för att allt skulle hinnas 
med samt att vissa moment kräver god förkunskap och erfarenhet i branschen. Det ansvar som 
främst hamnade på författarna var att planera den VAVE som skulle genomföras. Detta innebar 
att strukturera en agenda över workshopen samt ta beslut om vad den skulle innehålla. Att ta 
fram kalkyler på alla ingående komponenter ingick även i ansvaret. I ansvaret ingick även att 
se till att alla komponenter fanns på plats under workshopen, märkta med direkt lön, direkt 
material och totalkostnad samt ett komplett monterat aggregat. Ansvar för att ta fram 
försäljningsvolym och annan data för att kunna beräkna total besparing för hela företaget när 
kostnadsreduceringen genomförts ingick även (se bilaga 4). Aktivt deltagande under hela 
workshopen var också ett krav som ställdes.  
 
Arbetet inleddes med att genomföra den tidskrävande produktkalkyl som i VAVE kallas för 
“cost breakdown” (Se bilaga 5). Den innehåller alla komponenter och tillverkningsmoment som 
ingår i Compact Air. Här togs ett beslut om att endast göra en kalkyl på detta aggregat då mycket 
innehåll i varianterna är samma. Kärnan i aggregatet var densamma på alla Compact-aggregat 
och det vore tidsineffektivt att genomföra denna kalkyl på alla varianter. När kalkylen var färdig 
gjordes en förenklad variant av kalkylen som var lämplig att skriva ut, för att klippa till etiketter 
som kunde fästas på alla komponenter. Sedan beslutades tillsammans med VAVE-koordinatorn 
på Swegon om vilka anställda från varje avdelning som skulle delta under workshopen (se 
bilaga 6). När detta var färdigt gjordes en agenda som skulle visa hur tiden under den två dagar 
långa workshopen skulle fördelas (se bilaga 7). Agendan godkändes av VAVE-koordinatorn och 
den centrala VAVE-ledaren på Swegon i Sverige. Alla förberedelser genomfördes i god tid innan 
workshopen för att de skulle läggas upp på portalen “Project Place”, där deltagare och ledning 
kunde granska arbetet och om nödvändigt ge synpunkter. 
 
Lokalen som användes under workshopen förbereddes dagen innan genom att alla 
komponenter plockades fram, lades på bord och märktes upp med de utskrivna prislapparna 
för att enkelt kunna se vad de kostar och eventuella besparingar. Ritningar på alla komponenter 
skrevs ut för att enkelt kunna se konstruktion, material och för att kunna skissa nya möjliga 
utseende som kan sänka kostnader eller öka kundvärde. I lokalen fanns en fullt fungerande 
Compact Air som var i drift. Detta för att kunna se var komponenterna sitter i aggregatet och 
ge en helhetsbild på hur aggregatet såg ut i verkligheten. 
 
Workshopen genomfördes under två dagar och för att veta vem som har kunskap inom 
respektive område presenterade sig deltagarna genom att berätta hur länge de jobbat på 
Swegon och vilken avledning de jobbar på. Därefter följde en introduktion till VAVE, där det 
förklarades varifrån metoden kommer, varför Swegon använder sig av den och vad företaget 
hoppas uppnå. Området ”Compact” introducerades genom att moderatorn förklarade området 
och varför området valts. Därefter presenterades kundbehov, kundvärde med produkterna i 
området samt konkurrenters liknande produkter. Detta för att hitta idéer till förbättring samt 
viktiga faktorer som inte får försämras. För att motivera deltagarna till det kommande arbetet 
fick var och en uppskatta en rimlig procentsats på hur mycket de trodde att de rörliga 
tillverkningskostnaderna (RTK) skulle sänkas. Nästa steg var att den deltagande montören tog 
med resterande deltagare ut i produktion för att visa tillverkningen av en Compact Air. I detta 
skede bör alla deltagare fått tillräckligt med bakgrundsinformation om VAVE och det valda 
området för att starta en idégenerering. Arbetssättet i idégenereringen är ”brainstorming”, där 
alla idéer ska motas positivt och kritiken får vänta till ett senare skede. Lämpligt är att 
deltagarna redan innan workshopen tänkt på potentiella besparingar, vilket många deltagare 
hade gjort. Idégenereringen pågick resten av dagen och en bit in på morgonen dag två. När alla 
komponenter och sammanställningar hade genomgått en granskning och idéerna började ta 
slut var det dags att utvärdera de idéer som uppstått. Utvärderingen gick ut på att undersöka 
om idén är möjlig samt att ta reda på om det krockar med någon annan idé. Vid sådana 
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situationer fick idéerna prioriteras och den med högst besparing eller ökning av kundvärde 
prioriterades högst. Sedan beräknades den totala besparingen om alla möjliga idéer 
genomfördes (se bilaga 8). Beroende på hur lång tid de olika idéerna skulle ta att genomföra 
delades de in i olika kategorier, vilket resulterade i två olika “business case”. Ett ”business case” 
för “Quick-fix” (kortare än tolv månader genomföringstid) och ett för de förbättringar som 
beräknas ta längre än tolv månader att genomföra. De stora besparingarna var dessvärre i de 
förbättringar som beräknas ta längre tid än tolv månader, vilket hamnar utanför VAVE. Därför 
togs beslutet att ett nytt projekt krävs för att genomföra de besparingar som tar längre tid än 
tolv månader. Detta får dock vänta då det i nuläget är brist på resurser och flera andra pågående 
projekt på företaget. En liknande beräkning genomfördes för de besparingar som uppkommit 
utanför området (se bilaga 9). 

 
Det sista som utfördes under dessa två dagar var en utvärdering av workshopen som gjordes 
med VAVE-moderatorn och VAVE-koordinatorn. Det diskuterades om vad som gått bra och 
vad som kunde gjorts bättre. Samtliga var överens om att workshopen var bra förberedd och att 
det var enkelt att hitta priser för att snabbt kunna se förbättringspotential. Ett problem som 
togs upp under utvärderingen var att ledningen kräver att det genomförs VAVE på Swegons 
olika fabriker, men när förslagen finns där är de inte villiga att nyttja resurser för att genomföra 
dem. 

 
Efter genomförd workshop avslutas arbetet med den första frågeställningen och arbetet med 
den andra frågeställningen tar vid. Här analyseras VAVE-metoden och arbetet som genomförts 
för att försöka få metoden att bli mer effektiv tid- och resursmässigt. Samtal genomfördes med 
anställda som deltagit i utförd VAVE eller tidigare utförd VAVE för att få deras perspektiv och 
synpunkter på metoden. VAVE jämfördes även med liknande metoder inom samma område för 
att undersöka fördelar och nackdelar med alla dessa metoder, för att slutligen komma fram till 
en förbättrad metod för kostnadsreduktion och ökat kundvärde. 
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5 Resultat och Analys 

5.1 Vilka förändringar kan hittas med VAVE, som minskar rörliga 
kostnader vid tillverkning av Compact-aggregat? 
 
Åtgärdsförslag för att sänka kostnader och öka kundvärde. 
Besparingarna har indexerats genom att anges i procent, för att inte avslöja företagets 
sekretessbelagda data.  
 
Tabell 3: Åtgärdsförslag som minskar rörliga kostnader. 

Artikel Kostnadsreduktion (%) 

Kanalisolering 100 

Don-del 40 

Fördelningsplatta 22 

Kanalisolering 4 

Motorbrygga 12 

Fästprofil fläktinsats 4 

Kabelränna 72 

Stegmotor 8 

Styrenhet 3 

Rotationsgivare 100 

Vibrationsdämpare 100 

Tryckgivare 6 

Dekorlinje 20 

Fästhörn 42 

Fläktvägg 15 

Beröringsskydd fläkt 40 

Fäste pall 88 

Hållare borsttätning 12 

Täckvinkel ljuddämpare 20 

Temperaturgivarfäste 20 

Luckskoning Compact 20 

Täcksarg ljuddämpare 20 

Stöd ljuddämpare 20 

Pleatfilter 31 

Fläkt 56 

Rotor 8 

 
Om alla dessa ändringar genomförs kommer Swegon att spara 12,3 % av de rörliga 
tillverkningskostnaderna i hela Compact-sortimentet. Besparingen 12,3 % kommer från att ta 
summan i SEK av alla de potentiella besparingarna och dividera den med den totala rörliga 
tillverkningskostnaden för aggregaten.  

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av besparingarna. 
 
Kanalisolering art.nr. 32731601 och 32731602 
Dessa artiklar består av två isoleringsark vars funktion är att dämpa ljudet som aggregatet 
avger. För att sänka kostnaden på dessaa artiklar finns det tre förbättringsförslag som inte 
påverkar ljudnivån och med olika prioriteringar. Det som prioriteras högst är att ta bort ett av 
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arken för att det är överflödigt. Detta förslag kommer att reducera materialkostnaden för den 
borttagna artikeln med 100 % per aggregat. Båda arken är täckta av en folie för att underlätta 
avtorkning av isoleringen, men det är ändå endast ett ark som är möjligt att torka av. Detta ger 
förslaget att ersätta den innersta isoleringen med vanlig isolering utan folie och detta prioriteras 
som nummer två och kommer reducera materialkostnaden för artikeln med 72 % per aggregat. 
Förslaget som hamnar som prioritering tre är att slå ihop de båda arken till ett tjockare ark. 
Detta förslag är främst för att underlätta montering och hantering av isoleringen och en 
besparing är svår att uppskatta utan att först prövas. 
 
Don-del 
Don-delens huvuduppgift är att ljudisolera aggregatet, och fördela tilluften jämnt genom alla 
dysor. Denna del konstruerades för många år sedan och har med tiden blivit omodern. Den är 
stor och komplicerad och har onödigt lång luftkanal. En omkonstruktion av denna bör reducera 
don-delens tillverkningskostnad med 40 %. Omkonstruktionen kommer bland annat bestå av 
att byta material på bafflarna från isolering med hög densitet till frigolit, mindre mängd 
isolering och plåt, göra bottenbalkarna i svart plåt för att kunna ta bort dekorplåtarna på 
sidorna samt att ersätta diverse plåtvinklar som håller ljuddämpning till plastprofiler. Det är 
viktigt att all isolering i aggregatet uppfyller VDI 6022, för att vara attraktiva utomlands där 
vissa krav ser annorlunda ut.  
 
Fördelningsplatta art.nr. 019855 
Fördelningsplatta är en komponent som används frekvent i produkter som tillverkas i Tomelilla 
och där har de funnit en monteringsteknik som är väldigt effektiv. Denna teknik ska 
introduceras för montörerna i Kvänum för att reducera monteringstid och då spara 22 % av 
plattornas ursprungspris per aggregat. Denna teknik kräver dock en investering i form av en 
fästanordning. Investeringen blir lönsam efter 200 tillverkade aggregat. 
 
Kanalisolering art.nr. 32731501 
Ytbeläggningen på denna kanalisolering kan bytas mot en billigare för att spara 4 % av 
ursprungskostnaden för isoleringen.  
 
Motorbrygga art.nr. 32652701 
Denna brygga är överdimensionerad och plåttjockleken kan minskas från 2,5 mm till 2,0 mm i 
utbyte mot att lägga till en prägling för att behålla styvheten. Detta kommer generera en 
besparing på 12 % av bryggans ursprungskostnad per aggregat 
 
Fästprofil fläktinsats art.nr. 32652801 
Denna plåttjocklek kan reduceras från 1,5 mm till 1,25 mm med ett tillägg av en krage och en 
prägling. Detta kommer sänka kostnaden för fästprofilen med 4 %. 
 
Kabelränna art.nr. 32715401 och 32714601 
Kabelrännornas uppgift är att hålla fast en kommunikationskabel. De är alldeles för 
överdimensionerade då de är tillverkade i plåt och döljer hela kabeln. På alla andra ställen i 
aggregatet fästs kablar med buntband och kabelrör och det kan göras även här. Detta byte av 
fästningsmetod kommer att minska ursprungskostnaden för kabelrännorna med 72 %.  
 
Stegmotor art.nr. 32751901 
Stegmotorn som finns i Compact idag används enbart i denna produktgrupp och köps därför in 
i små volymer. Det fungerar minst lika bra att använda samma stegmotor som används i övriga 
aggregat, som köps in i stora volymer och därför har ett lägre inköpspris. Det enda som krävs 
för att detta ska fungera är att lägga till en extra kabel. Men eftersom en motor försvinner och 
en kabel tillkommer, tillkommer det ingen extra artikel för denna förändring. Detta kommer 
att generera i en besparing på 8 % av den nuvarande motorns kostnad.  
 
Styrenhet art.nr. 80554001 
Den styrenhet som finns i Compact idag är omodern jämfört med den styrenhet som finns i 
övriga aggregat. Om ett antal år kommer processorerna som finns i denna styrenhet inte längre 
vara tillgängliga vilket gör att ett byte är oundvikligt. Att byta från G7 till G8 skulle även öka 
kundvärdet, då G8 har fler I/O-uttag, fler funktioner och är kompatibel med den handterminal 
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som används till många av de övriga aggregaten. Denna förändring gör dock att ett byte av 
skärm är att rekommendera, då den skärm som används idag inte har stöd för alla de funktioner 
som finns i G8. Alternativt är att sälja handterminalen som ett tillbehör och för de som väljer 
att inte köpa denna, istället får koppla in en dator för att styra aggregatet. Detta förslag ger 
ingen besparing men heller ingen kostnadsökning, det ökar enbart kundvärde. Väljer Swegon 
att inte genomföra något byte av styrenhet kan säkringen bytas till en glassäkring för att då 
spara 3 % av hela styrenhetens kostnad. 
 
Rotationsgivare art.nr. 017012 
Denna givare kan tas bort för att mätningarna den gör och resultatet den visar är överflödigt. 
Att ta bort denna kommer spara 100 % av kostnaden för rotationsgivaren. 
 
Vibrationsdämpare art.nr. 018509 
Dessa är dämpare som är placerade på upphängningen för växlarmotorn och de behövs inte. 
Att ta bort dem sparar 100 % av kostnaden för dämparna. 
 
Tryckgivare art.nr. 80298401 
Det sitter idag två tryckgivare i aggregatet och dessa kan bytas ut mot en dubbel. Det skulle 
spara 6 % av kostnaden för de två tryckgivarna som används idag.  
 
Dekorlinje art.nr. 32754901 
Dekorlinjen är placerad på dörren och den enda funktionen är att förbättra utseendet. Compact 
Air är det enda aggregat i Swegons sortiment som har en dekorlinje. Det finns två alternativ på 
hur denna artikel kan göras billigare. Alternativ och prioritering ett är att byta leverantör, för 
att spara 20 % av kostnaden för dekorlinjen. Alternativ och prioritering två är istället att ta bort 
linjen helt, för att spara 100 % av kostnaden.  
 
Fästhörn art.nr. 32811401 
På de flesta aggregat sitter idag ett standardiserat hörnfäste som tillverkas i stora volymer. De 
hörnfäste som idag sitter i en Compact Air är överdimensionerade och har en onödigt hög 
kostnad. Att byta dessa fäste mot de standardiserade hörnfästen skulle spara 42 % av den 
kostnad som dagens fäste har. 
 
Fläktvägg art.nr. 32652501  
Fläktväggen som används idag är anpassad för att tillverkas i en av de dyrare maskinerna i 
produktionen. Genom att öka plåttjockleken och ta bort den prägling som finns idag kan 
tillverkningen flyttas till en robotmaskin. Denna flytt skulle reducera kostnaden för fläktväggen 
med 15 %. 
 
Beröringsskydd fläkt art.nr. 32709901 
Eftersom det finns lås på aggregatet och installation sker när fläktarna står still är skyddet 
överflödigt relaterat till de krav som finns. Skyddet kan ersättas med ett billigare för att spara 
40 % av kostnaden för skyddet. 
 
Fäste pall art.nr. 32809901 
Detta fäste är till för att skruva fast aggregatet på en pall under transport för att undvika att 
aggregatet ska falla ned. Ett billigare sätt att fästa aggregatet på pallen hade varit att skruva fast 
det med plåtband på rulle. Detta byte hade genererat i en besparing från nuvarande kostnad för 
fäste på 88 %. 
 
Hållare borsttätning art.nr. 32651201 
Plåten som håller fast borsttätningen är idag 1,25 mm tjock. Efter test med 1 mm tjock plåt visar 
det sig att denna plåt håller fast borsten tillräckligt bra. En minskning i plåttjocklek sparar 12 
% av kostnaden för hållaren.  
 
Täckvinkel ljuddämpare art.nr. 32768101 
Temperaturgivarfäste art.nr. 32791901 
Luckskoning Compact art.nr. 32654201  
Täcksarg Ljuddämpare art.nr 32715501  
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Stöd ljuddämpare art.nr. 32716101  
Alla dessa artiklar kan flyttas till en P4, som är en mer automatiserad maskin jämfört med deras 
nuvarande maskin. Detta skulle spara 20 % jämfört med dagens kostnad för artiklarna 
tillsammans.  
 
Pleatfilter art.nr. 32654301 
Att ersätta pleatfilter med påsfilter är ett bra exempel på en förbättring som både sänker 
kostnader och ökar kundvärde. Detta byte skulle spara 31 % av kostnaden för dagens filter. Det 
skulle även öka kundvärdet eftersom kundens kostnad för filterbyte minskar.  
 
Fläkt art.nr. 020030 
Ett annat bra exempel på en förbättring som sänker kostnader och ökar kundvärde är att byta 
den nuvarande fläkten mot en billigare och bättre. Det finns en fläkt som ännu inte har fått 
klartecken att börja produceras. Att ersätta dagens fläkt med denna fläkt skulle sänka 
kostnaderna för fläkten med 56 %, samtidigt som luftflödet skulle öka med 20 %, vilket är 
väldigt bra ur kundvärdes-synpunkt.  
 
Rotor art.nr. 32651581 
Att ersätta dagens rotor som är 250 mm bred med en rotor som är 200 mm bred fast med fler 
räfflor skulle vara ett billigare alternativ samtidigt som verkningsgraden skulle förbli 
oförändrad. Det skulle generera en besparing på 8 % av totalkostnaden för rotorns 
sammanställning. 

 

5.2 Finns det förbättringar som kan implementeras i Swegons VAVE? 
 

Jämförelse mellan VAVE och QFD 
Det som främst skiljer metoderna VAVE och QFD åt är deras syfte. Syftet med VAVE är att 
sänka kostnaderna på en befintlig produkt där kundvärdet fortfarande bibehålls eller ökar [1] 
medan QFDs huvudsyfte är att utveckla en produkt som säkerställer kundtillfredsställelse [6]. 
Metoderna använder sig av samma parametrar såsom kostnad, kvalité och kundnytta under 
arbetets gång men de prioriterar dessa olika [1],[7]. I en QFD tas det fram vad kunderna har för 
krav och behov och prioriterar dessa för att se vart fokus bör ligga under utvecklingsarbetet [7]. 
I en VAVE görs det på ett liknande sätt då det görs en konkurrensanalys samt att det tas reda 
på vad kundvärdet är [1]. I VAVE används personalen i företaget som har kunskap om vad 
kunderna klagar på och vilka förändringar kunden skulle vilja göra på produkten. Detta steg är 
väldigt effektivt då företaget använder sig av kunskap som redan finns i företaget. Detta har 
deltagare på workshopen sedan i bakhuvudet under workshopen när komponenterna kritiskt 
granskas för att kunna reducera kostnaderna på produkten. Detta betyder att VAVE främst 
utgår ifrån kostnaderna för att kunna sänka dessa [1] medan det i en QFD i första hand 
fokuseras på kundtillfredsställelse [6]. I en VAVE är det inte alltid samma fokus på kunden som 
i en QFD, då en QFD alltid utgår från vad kunden vill ha [6] medan en VAVE ibland utgår från 
företagets vilja att sänka tillverkningskostnaderna [1]. 
 
Ytterligare en skillnad mellan QFD och VAVE är att i QFD-metoden kan det utvecklas en helt 
ny produkt [7] medan det i en VAVE alltid utgår ifrån en produkt som därefter kan utveckla och 
lanseras som en ny version på marknaden [1]. Därför används ofta QFD när ett företag ska gå 
in på en ny marknad med en ny produkt. Det ett företag söker med en QFD är ett “gap” som är 
en lucka i marknaden där det finns efterfrågan från kunden men där en produkt inte 
tillfredsställer kundernas behov [7]. En skillnad mellan dessa metoder är att i en VAVE krävs 
det att deltagarna arbetar gemensamt i stora delar av metoden [1] medan i QFD-metoden kan 
deltagarna dela upp arbetet mer och arbeta med det var för sig [7]. 

 
Jämförelse mellan VAVE OCH DFA 
DFAs syfte är att minska antalet komponenter i en produkt för att göra den enkel och billig att 
montera [3]. I en VAVE har de samma synsätt då de vill reducera komponenter men här 
reduceras komponenter för att sänka tillverkningskostnaderna [1]. Med metoden DFA vill ett 
företag minska monteringstiden för att kunna spara pengar under monteringen [3]. Det här är 
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också något som används i en VAVE men som inte har högst prioritet då det främst prioriteras 
att sänka materialkostnaderna. Under en VAVE ska det finnas en fabriksvisning på workshopen 
för att se hur produkten tillverkas, monteras och för att få idéer på hur tillverkningskostnaderna 
kan sänkas genom att sänka monteringstiden [1]. Den här delen har stora likheter med metoden 
DFA då det även där fokuseras på hur komponenterna monteras [3]. Ytterligare en likhet 
mellan metoderna är att de främjar lagarbete vilket gör att de båda metoderna är 
resurskrävande. En skillnad mellan dessa metoder är dess prioriteringar, då VAVE-metoden 
främst tittar på materialkostnader [1] medan DFA-metoden främst kollar på monteringen av 
produkten [3]. 
 

Jämförelse mellan VAVE och DFM 
DFM syftar till att utforma en produkt som är enkel att tillverka, här arbetar konstruktörerna 
för att skapa en produkt som gör att de slipper ändra konstruktionen senare vilket kostar 
mycket pengar. Här tas även hänsyn till kvalitén samt tillverkningskostnaderna [4]. Detta 
skiljer metodernas syften, då målet i en VAVE är att sänka tillverkningskostnaderna och öka 
kundvärde [1]. 
 
Båda metoderna används för att undersöka om komponenter kan tillverkas i andra material 
eller om tillverkningsmetoden för komponenten kan ändras för att göra komponenten billigare. 
Här har metoderna samma tänk då de strävar efter att sänka tillverkningskostnaderna [1], [4]. 
En till likhet med metoderna är dess sätt att uppnå hög kvalité på produkten samtidigt som 
tillverkningskostnaderna minskar. Att öka kvalitén och samtidigt sänka kostnaderna är något 
som alla företag strävar efter [1], [4].  
 
I en DFM utvecklas främst en produkt för att den ska vara lätt att tillverka. På grund av det kan 
tillverkningskostnaderna öka då produkten kan bli mer komplex [3], detta skiljer metoderna åt 
då en VAVE strävar efter att sänka tillverkningskostnaderna [1]. 
 
 

Jämförelse mellan Swegons VAVE och ursprunglig VAVE 
Den likheten som finns mellan dessa olika former av VAVE är att metoderna har samma 
huvudsyfte [1], (bilaga 1). Det som skiljer metoderna åt är arbetssättet och de olika momenten 
i metoderna. Den ursprungliga VAVE-metoden är mer omfattande vilket gör metoden mer 
tidskrävande än Swegons VAVE. Swegons workshop genomförs på en och en halv dag (bilaga 
5) medan den ursprungliga VAVE genomförs på fem dagar [1]. 
 
Swegons VAVE grundar sig på den ursprungliga VAVEn men vissa steg har tagits bort samt att 
viss ordningsföljd kan variera. Den ursprungliga VAVEn delas in i tre steg, Pre-Workshop, 
Workshop och Post-Workshop [1]. 
 
Pre-Workshop  
Det finns många moment i både den ursprungliga VAVEn och i Swegons VAVE som är 
identiska. Dessa är bland annat att bjuda in en variation av deltagare, specificera ett område, 
göra en agenda, hämta produktdata, konkurrensanalys och kalkyler [1], (bilaga 3). Det som 
skiljer sig åt i den ursprungliga VAVEn jämfört med Swegons i detta steg är främst att i den 
ursprungliga VAVEn blandar de in fler individer i processen. De vill bjuda in kunder, 
leverantörer och aktieägare till workshopen. Om dessa intressenter skulle vara delaktiga i 
workshopen blir hanteringen av de interna sekretessbelagda dokumenten problematisk. En 
strikt uppdelning av de olika momenten behövs för att det inte ska delas hemlig information till 
obehöriga åhörare. En annan skillnad är att i den ursprungliga VAVEn är ledningen mer 
delaktig redan innan själva workshopen. Redan i planeringsfasen ska ledningen vara delaktig 
genom att de som utfört planeringen ska visa denna för ledningen samt redovisa en kostnad för 
VAVEn. Ledningen ska då efter att de känner sig övertygade om att det är ett lönsamt projekt 
godkänna detta innan arbetet kan fortskrida. Detta komplicerar arbetet genom att det får en 
längre tidsåtgång och projektets kostnad ökar [1]. 
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Workshop  
Även under workshopen finns det många moment i både den ursprungliga och Swegons VAVE 
som liknar varandra [1], (bilaga 3). Den stora skillnaden är att de utförs mer noggrant och med 
tidskrävande metoder i den ursprungliga VAVEn. För att få information om kundvärde 
granskas konkurrenters produkter och företagets egna produkter med till exempel QFD, 
Benchmarking, SWOT, DFA-analys och Tear-Downanalys [1]. I den VAVE som Swegon arbetar 
med i dag görs detta på ett enklare sätt där liknande resultat är framtaget redan innan 
workshopen av lämplig deltagare. Detta för att spara tid och inte involvera onödigt många 
anställda i processer som de kanske inte tillför något till (bilaga 3). Även under idégenereringen 
och funktionshanteringen används det många metoder för att strukturera arbetet i den 
ursprungliga VAVEn. Efter denna idégenerering sker en utvärdering där idéer sorteras ut och 
de bästa väljs för vidare arbete [1]. Det görs inte på Swegon idag då de fortsätter med alla idéer 
som på något sätt kan minska kostnader eller öka kundvärde. Personen som blir ansvarig för 
respektive idé får föra den framåt och undersöka om den är lönsam eller inte för att sedan 
eventuellt förkasta den (bilaga 3). I den ursprungliga VAVEn ingick en noggrann genomgång 
av varje idé under workshopen [1]. Swegon har istället valt att flytta denna granskning till efter 
workshopen, även här för att minska användandet av resurser som kanske inte tillför något 
(bilaga 3). Det finns en presentationsfas i den ursprungliga VAVEn, som innehåller en 
strukturerad presentation av idéer för ledning och andra beslutstagare [1]. Detta ingår inte i 
Swegons VAVE där de istället lägger upp alla dokument på Project Place, de blir då tillgängliga 
för ledningen och deltagare (bilaga 1).  
 
Post-Workshop 
Denna del har stora likheter i båda versionerna. Ansvar för idéer fördelas mellan deltagarna för 
att hamna hos den som har störst kunskap inom området. Tidsram sätts för idéerna och de 
genomgår en mer noggrann granskning. Den stora skillnaden mellan den ursprungliga VAVEn 
och Swegons VAVE är att en formell utvärdering sker i den ursprungliga och i Swegons variant 
sker det mer som en diskussion i slutet av workshopen [1], (bilaga 3).
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6 Diskussion och Slutsatser 
 

6.1 Slutsatser och rekommendationer 
 
De slutsatser som uppkommit under arbetet och de rekommendationer vi lämnat till företaget 
diskuteras i detta kapitel. 
 

6.1.1 Vilka förändringar kan hittas med VAVE, som minskar rörliga kostnader 
vid tillverkning av Compact-aggregat? 
 
Under genomförd VAVE har det diskuterats och utvecklats idéer för att sänka de rörliga 
tillverkningskostnaderna i Compact-serien. De rekommendationer vi lämnat till företaget är att 
genomföra alla de möjliga förslag som uppkommit under workshopen och som finns i kapitel 
5.1. Resultatet av implementeringen blir en minskad rörlig tillverkningskostnad med X SEK per 
år för Compact-serien (se bilaga 8) X SEK per år för hela fabriken (se bilaga 9). Detta är en 
minskning av rörliga tillverkningskostnader med 12,3 % vilket överstiger det mål vi fick från 
företaget som var en minskning med 10 %. 
 

Resultatet från workshopen som genomförts kommer sannolikt variera om samma workshop 
genomförs igen och detta beror främst på den mänskliga faktorn. De idéer som uppkommit är 
från alla deltagare under workshopen och skulle det varit andra deltagare är det rimligt att 
många idéer inte hade diskuterats samt att andra idéer istället skulle komma fram. Även om 
workshopen genomförs igen med samma deltagare skulle resultatet troligtvis inte vara exakt de 
samma. Detta beror delvis på tillfälligheter, hur diskussionerna förs och vilka idéer som 
framkommer.  

 

6.1.2 Finns det förbättringar som kan implementeras i Swegons VAVE? 
 
Efter att ha genomfört och pratat om tidigare genomförda VAVE med VAVE-koordinatorn har 
vi kommit fram till att problemet med VAVE är att metoden är väldigt resurskrävande. 
Förberedelserna, workshopen och implementeringen är något som tar mycket tid. Momenten 
behöver förkortas för att metoden ska bli lättare att använda sig av. Då vi avgränsat vårt arbete 
kommer vi inte lägga något fokus på implementeringen. Att ta bort eller ändra resurskrävande 
moment är något som vi lagt fokus på. 
 
Ett problem som vi noterade under förberedelserna för workshopen var att inställningen till att 
genomföra en VAVE hos vissa av de anställda på företaget var negativ. Förberedelserna som 
skulle göras inför workshopen prioriterades inte lika högt hos alla som skulle delta. Vissa hade 
förberett sig väl medan andra kom ganska oförberedda utan att ha gjort de förberedelser som 
de hade ansvar för. De delar som därför inte fanns tillgängliga vid workshopen var 
relationsmatris och paretodiagram. Under workshopen var dock alla deltagare aktiva och 
verkade tycka det var roligt och intressant. Att VAVE inte prioriterats högt tror vi beror på 
tidigare utförda VAVE där implementeringen har uteblivit. Att lägga ned sin tid och arbeta med 
något som sedan inte används är tråkigt och ger en dålig attityd inför kommande VAVE som 
ska utföras. 
 
Vi upplevde tidigt när vi studerade Swegons VAVE att vissa metoder som QFD, DFA och DFM 
var en del av en VAVE men att de arbetade med dessa delar på olika sätt. Detta fick vi sedan 
bekräftat då vi läste in oss på VAVEs historia och såg att QFD och DFA är metoder som finns 
med i den ursprungliga VAVEn. Swegons VAVE är kortare än den ursprungliga VAVEn då den  
ursprungliga VAVEn genomförs workshopen på fem dagar medan Swegons workshop 
genomförs på två dagar. I Swegons VAVE är därför flera moment borttagna eller reducerade 
tidsmässigt och arbetsmässigt för att förkorta metoden. Detta gör arbetet svårare för oss då vi 
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ska förbättra metoden ytterligare. Vid varje förändring av moment i metoden finns en risk att 
försämra resultatet av en VAVE. Beslut som tas måste vara genomtänkta för att säkerställa att 
en förenklad metod inte genererar ett försämrat resultat. Det finns dock saker vi anser kan 
förbättras med metoden för att minska arbetsmängden och inte göra arbete i onödan.  

 
De delar vi valt att ta bort eller ändra för att minska resurserna är: 
 
Tabell 4: Moment som bör ändras i nuvarande VAVE. 

Moment Ändring 

Prototypbyggnation Ta bort 

Produktspecifikation och kundkrav Ändra 

Relationsmatris Ta bort 

Paretodiagram Ta bort 

Produktkalkyl Ändra 

Utvärdering och presentation av workshop Lägg till 

 
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av de ändringar vi önskar att genomföra. Alla dessa 
ändringar resulterar i ett nytt flödesschema som kräver mindre resurser och ger ett bättre 
resultat. 
 
Prototypbyggnation. 
Att göra en prototyp anser vi vara väldigt tidskrävande och onödigt arbete. Ska en prototyp 
göras innan workshopen krävs det att idéer är färdiga före workshopen, vilket kommer leda till 
mer jobb med förberedelserna.  
 
Produktspecifikation och kundkrav. 
I denna punkt ska en konkurrensanalys göras för att se vilka fördelar konkurrenternas 
respektive företagets produkter har jämfört med varandra. Här anser vi att arbetssättet är smart 
där avdelningarna hjälper varandra då kunskapen redan finns i företaget. Att sätta siffror på 
konkurrenterna och föra in detta i Excel anser vi vara överflödigt. Detta är något som kan 
presenteras i tio minuter under workshopen för att visa vilka konkurrenter produkten har och 
vad som skiljer produkterna åt. 

  
Relationsmatris. 
Då en VAVE nyttjar företagets personal som kan produkterna anser vi att arbetet med 
relationsmatrisen är överflödigt. Deltagarna vet hur funktioner och komponenter relaterar till 
varandra och att strukturerat dokumentera detta innan workshop är överflödigt. Arbetet med 
relationsmatrisen kan vara väldigt tidskrävande om det finns många komponenter i produkten. 
Detta moment var inte genomfört inför den workshop vi var koordinatorer på, men vi såg det 
inte som någon nackdel på grund av ovanstående anledningar.  
 
Paretodiagram. 
Detta moment var inte gjort inför den VAVE som vi var koordinatorer för. Vi såg inte detta som 
något problem då paretodiagrammets funktion hade varit att visa vad alla aggregatets 
funktioner kostade istället för vad komponenterna kostade. Under workshopen granskas 
aggregatet på komponentnivå och inte på funktionsnivå vilket gör att den information som 
paretodiagrammet hade tillfört hade varit överflödig. Givetvis kan det vara intressant att se 
vilka funktioner som kostar mest pengar, men det känns inte nödvändigt att lägga ner tid under 
förberedelsen för denna information.  
 
Produktkalkyl. 
Produktkalkylen genomfördes väldigt detaljerat då alla kostnader specificerades för varje 
komponent och tillverkningsprocess. Kostnaden för komponenterna delades upp och till 
exempel specificerades de få ören en stansning kostar. Dessa små kostnader användes aldrig då 
de kostnader som användes enbart var direkt lön, direkt material och totalkostnad. Att enbart 
göra den enklare kalkylen sparar mycket tid vid förberedelsen. En annan lösning för att göra 
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detta moment mindre tidskrävande är att programmera programmet för att snabbt hitta dessa 
kostnader och automatiskt föra in dem i Excel.  
 
 
Utvärdering och presentation av workshopen. 
Denna punkt finns med i den ursprungliga VAVEn men inte i Swegons VAVE. Vi tror att genom 
att ta tillbaka detta moment lyckas förbättra attityden kring VAVE både för de som genomför 
den och för ledningen. Genom att göra en noggrann uppföljning på resultatet av VAVEn och 
tydligt informera ledningen om vad den har kostat och vilka kostnader som kan besparas bör 
de vilja förse resurserna som krävs för implementering. När implementeringarna börjar 
genomföras och de som genomfört VAVEn ser resultat från deras arbete tror vi att deras attityd 
inför kommande VAVE kommer bli mer positiv. Detta gör i sin tur att nästa VAVE blir bättre 
genomförd och eventuellt får en större besparing, vilket leder till att ledningens intresse för 
investering av resurser ökar. Resultatet av detta blir alltså en positiv trend där de inblandade 
blir mer och mer positiva till att arbeta med VAVE.  
 
Nytt flödesschema 
Slutsatsen av analysen är ett kortare flödesschema där ändringarna är noggrant beskrivna i 
ovanstående stycke. Det nya flödesschemat kommer att vara mer tidseffektivt och generera ett 
bättre resultat än tidigare.  

 

Figur 2: Flödesschema av VAVE-metoden baserad på internt informationsblad (se bilaga 3) 
och slutsatser. 
 

6.2 Vidare arbete eller forskning 
 
Vidare arbete och forskning som vore lämplig är att undersöka hur vår nya förenklade VAVE 
fungerar praktiskt. Vår VAVE bör testas och utvärderas för att få ett korrekt resultat som visar 
om den är mer effektiv. Lämpligt skulle även vara att göra en praktisk jämförelse mellan den 
ursprungliga VAVEn och Swegons VAVE, då en förkortad version kan vara snabbare att 
genomföra men försämra resultatet. Det kan vara intressant att undersöka vilken version av 
VAVE som är perfekt balanserad mellan tidsåtgång och lönsamhet.  
 

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 
 

Vid våra observationer anser vi att trovärdigheten är hög då vi genomfört observationer flera 
gånger för att ”lära känna produkten”. Då vi genomfört en dokumentstudie på Swegons interna 
dokument är trovärdigheten hög. När vi däremot genomfört dokumentstudien för att ta reda 
på den ursprungliga VAVE-metoden anser vi att trovärdigheten kan ifrågasättas. Metoden är 
ganska okänd vilket har gjort det svårt för oss att hitta källor vilket har lett till att vi använder 
oss av få referenser och ingen tidigare forskning. Däremot anser vi att källan om VAVE är 
trovärdig då det är en organisation som är experter inom området.  
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Då vi endast genomfört en VAVE kan vissa antaganden vi fått från VAVE vara felaktiga vilket i 
sin tur kan påverka resultatet. Här har vi dock intervjuat anställda på Swegon om hur en VAVE 
går till samt använt oss av interna dokument. Detta stärker trovärdigheten då vi använder oss 
av flera källor. Intervjufrågorna har vart av blandad karaktär då vissa frågor enbart handlar om 
fakta och andra frågor har öppna svar och möjlighet till åsikter. De frågor som har en 
faktakaraktär har hög trovärdighet eftersom de tillfrågade har god kunskap inom området och 
frågorna var grundläggande. Däremot kan reliabiliteten ifrågasättas på de frågor som har en 
diskussionskaraktär. Trovärdigheten kunde ökats om vi genomfört fler intervjuer med 
anställda på företaget eller personer som arbetar med VAVE på andra företag. 
 

Vissa besparingar som anges i tabell 3 är endast uppskattade och inga noggranna beräkningar 
har genomförts. Detta försämrar reliabiliteten i resultatet. Dock är de kvalificerade 
uppskattningar som grundas i nuvarande kostnader och den kompetens som finns på de olika 
avdelningarna i företaget. 
 

Generaliserbarheten kan ifrågasättas då vi endast utfört en workshop på ett företag. Vi har 
enbart jämfört Swegons VAVE mot den ursprungliga VAVEn och inte andra företags utveckling 
av VAVE-metoden. Dock var inte syftet med arbetet att ta fram en generell metod, utan att 
anpassa metoden enligt Swegons önskemål.
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor till Mikael Algotsson och Magnus Ahl. 

Bilaga 2. Intervjufrågor till Magnus Hagman. 

Bilaga 3. VAVE, internt informationsblad. 

Bilaga 4. Information om området. 

Bilaga 5. Produktkalkyl. 

Bilaga 6. Deltagarlista. 

Bilaga 7. Agenda över workshop. 

Bilaga 8. Total besparing inom området. 

Bilaga 9. Total besparing i hela fabriken. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor till Mikael Algotsson och Magnus Ahl. 

 
1. Berätta om företaget Swegon. 
2. Vad gör Swegon för att skaffa konkurrensfördelar? 
3. Varför är det viktigt att arbeta med kostnadsreduceringar? 
4. Varför ska en kostnadsreducering göras på just Compact? 
5. Hur används VAVE på Swegon idag? Hur ser processen ut steg för steg? 
6. Vad är bra och dåligt med dagens arbetssätt? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till Magnus Hagman. 

 
1. Hur används VAVE på Swegon idag? Hur ser processen ut steg för steg? 
2. Vad är bra och dåligt med dagens arbetssätt? 
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Bilaga 3. VAVE, internt informationsblad. 

VAVE, Preparations & Work flow

Two months before the workshop Guideline for selecting the most suitable product:

□ Confirm the scope (could embrace everything from a part of a product , one single product or a product family)

□ Confirm date of workshop

□ Make a project plan for the VAVE workshop including all from practical issues (book the involved persons, meeting rooms, etc.)

to assign who is responsible for what concerning the preparations below.

□ Make a prototype in order to test some new ideas of how one or several technical function could be done to a lower cost and/or

with improved customer benefits. (An optional but extremely fruitful activity!) 

□ Check if it is possible to order some competing products so these could be used during the preparations and during the actual 

workshop.(An optional but extremely fruitful activity!)

One week before the workshop

Accessible products and components during the workshop

□ The finished product and individual parts needs to be accessible in the meeting room. Competing products should also be available during the workshop (if possible).

□ Drawings (assembly, parts, components,etc) needs to be accessible during the workshop.

The following items needs to be ready and added into this template: 

Scope

□ Annual Sales Volumes and manufacturing costs (detailed bill of materials, assembly costs, part/component costs, etc)

□ Which customer values that will be addressed during the work shop (this activity should be done after the analysis of customer demand have been done. See below)

Product Specification and Customer Demands

□ A register of important constraints and some kind of analys of customer demands that is necessary for picking out right demands to focus on. 

□ An overview of relevant customer claims and other quality related information.

Cost breakdown

□ A completed Excel tab ("Cost Breakdown")

Relationship matrix & PARETO

□ Completed Excel tabs  ("Relationship Matrix" and  "PARETO")

The relation matrix is filled in by assign the total cost for each of the identified technical functions.

It is then possible to connect each function to a specific customer value at the top of the matrix.

□ This excel file which shows the status for the preparations, should then be sent to: johan.ericsson@swegon.se (latest one week before the VAVE-workshop)

Workshop

The workshop is normally divided into the following working steps:

1 Introduction and review of the scope with focus on cost

Related excel tabs: "Scope", "Cost Breakdown", "Relation matrix" and "PARETO" diagram

  ●  Work through the annual sales volumes, manufacturing cost, etc. that are presented in the "scope" 

  ●  Explain the identified functions and their costs in the relation matrix. Then describe which customer demand each technical function is related to

      (if this is included in the Relation Matrix). It is of course also possible to have a look at the cost breakdown.

2 Review of the most important customer demands and benefits

Related excel tab: "Scope" and "Product specification & Customer demands"

  ●  Review the chosen customer benefits that have been described in the scope.

      Then look at the market study and/or competitor analysis. (With or without a hands on review of some competing products)

  ●  Present the report of customer claims or other quality related issues.

3 Decide the objectives for the workshop.

Related excel tab: "Scope"

  ●  Let every participants guess how many percent the objective for the potential cost savings will end up. The average of these figures is then filled into the scope tab. 

  ●  The workshop team formulates measurable objectives for the customer values that will be addressed during the workshop. 

      These objectives should then be filled into the scope tab.

4 Factory tour (focus on the selected product)

  ●  Normally a good start in order to understand how the selected product are designed and how it is manufactured.

5 Idea generation 

Excel tab: "Savings Improvements & action list"

  ●  Idea generation with a brainstorming attitude with all focus on lower cost and improved value for the customer.

  ●  It is now time to pick out all the ideas the team member have been thinking of for a long time before the workshop. 

      On top of that will the creative atmosphere in the meeting create additional ideas and suggestions.

  ●  The purpose is to find alternative ways to achieve a technical function which both reduces the cost and delivers a higher value for the customer.

6 Evaluation process

Related excel tab: Savings Improvements & action list")

  ●  Quantify the saving and the level for improved customer benefits for each proposal.

      Evaluate each proposal in areas of risk, developing resources, investments, eventually collision's with other ideas, etc. 

7 Business Case 

Related excel tab: "Business Case Scope" and if it is relevant "Business Case the whole plant"

  ●  Summarize the workshop by filling in the business case. 

      If any of the identified improvement affect any product outside the scope, the Business Case for the whole plant also needs to be filled in.

8 Follow up (feasability study)

  ●  Book the follow up activity for reporting the status of the feasibility study.

One week after the Workshop

□ The action list with responsible persons etc. needs to be ready at latest one week after the workshop.

Three months after the Workshop (At least 80% of the feasibility study should be ready)
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Bilaga 4. Information om området. 

 

Borttagen av sekretesskäl. 
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Bilaga 5. Produktkalkyl. 

 

Borttagen av sekretesskäl. 
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Bilaga 6. Deltagarlista. 
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Bilaga 7. Agenda över workshop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilagor 

29 

Bilaga 8. Total besparing inom området. 

 

Borttagen av sekretesskäl. 
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Bilaga 9. Total besparing i hela fabriken. 

 

Borttagen av sekretesskäl. 

 


