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A: Företagsstrategi (övergripande mål, prioriteringar) 
 
Ekonomiskt mål/drivkraft (kryssa en): 
□ Överleva 
□ Kortsiktig vinst 
□ Långsiktig vinst 
□ Vinst aktieägare 
□ Vinst ägare lokal 
□ Vinst ägare internationell  
□ Annat (specifiera):_______________________________________________________________ 

 
Ytterligare prioriterade mål/strategier (flera kryss möjligt):  
□ Långsiktig high-tech 
□ Långsiktig LEAN production 
□ Långsiktig smart strategi och kultur 
□ Kortsiktigt risktagande 
□ Annat (specifiera):_______________________________________________________________ 

 
Aktuell situation/reaktion (flera kryss möjligt): 
□ Att klara lågt produktionsbehov idag 
□ Att klara högt produktionsbehov idag 
□ Utveckling av en ny produkt(serie) idag (eller snart) 
□ Förändring av organisationen idag (eller snart) 
 
□ Annat (specifiera):_______________________________________________________________ 

 
 
B: Företagstyp (profil; Vilket slags företag är vi?) 
Skala 1 – 10 
 

_____ 1 småföretag – 10 stort företag 
_____ 1 masstillverkning – 10 flexibel tillverkning (många produktvarianter) 
_____ 1 fristående – 10 i nätverk agerande produktion (underleverantörskedja mm) 
_____ 1 regionalt – 10 internationell produktion (kompletterande fabriker långt borta) 
_____ 1 snabba vinster – 10 långsiktig strategi och kultur 
_____ 1 traditionell – 10 avancerad teknologi 
_____ 1 daglig överlevnad – 10 ekonomiska ’muskler’ (pengar att använda) 
_____ 1 långa – 10 korta beslutsvägar 
_____ Annat:  _____________________________________________________________ 
 
  



 
C: Svetsstrategi (mål, prioritet; inklusive fogberedning, fixtur, efterbearbetning, konstruktion, mm) 
□ Ja - Nej □   Är svetsning viktig? 
□ Ja - Nej □   Är svetsning ganska optimal idag? 
□ Ja - Nej □   Är viljan och förmågan att optimera svetsning stor? 
□ Ja - Nej □   Är kompetens och stöd (inom svetsning) ganska tillfredställande? 
□ Ja - Nej □   Är dagsläget med sina möjligheter och risker tydligt? 
□ Ja - Nej □  Är förändringsscenarios tydligt, inkl. möjligheter och risker? 
□ Ja - Nej □   Om svetsning idag skulle vara alldeles för dyrt – skulle det vara viktig? 
□ Ja - Nej □   Finns det en gemensam syn i företag på svetsstrategin/prioriteter? 
 
Annat: __________________________________________________________________________ 
 
Vilka ytterligare experter i företaget kan och förmodligen vill uttala sig om svetsstrategin: 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
D: Komplexitet av en tänkt svetsförändring (t ex. byte till laser; flera kryss möjligt) 
□ Byta laserapplikation (produkt) för en befintlig laseranläggning 
□ Byta från annan svetsteknik till laser genom att använda legoföretag 
□ Byta från annan automatiserad svetsteknik till laser genom investering 
□ Byta från annan manuell svetsteknik till automatisering (och laser?) genom investering 
□ Byta fogberedning (fogtyp, formning, skärning, rengöring, etc.) 
□ Förändra efterbearbetning mm 
□ Förändra konstruktionen  
□ Öka kunskap 
□ Öka samarbete 
□ Förändra attityden i företaget 
□ Förändra kulturen (och/eller strategin) i företaget 
 
□ Annat: _____________________________________________________________________ 

 
 
 


