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ABSTRACT  
 

This report is focused on improving and streamlining a Final Quality Assurance line (FQA). 

The report was conducted between February 2016 and May 2016. From the studies that has 

been completed could several number of solutions and suggestions for improvement been 

identified to the problem. 

 

The student has completed a literature review to examine previous research linked to the 

subject. By making a research of a literature review and a case study could the student be able 

to draw conclusions and answer the question that are presented in this report. The issues 

raised in this report was: 

- Which kind of waste could be found in the FQA line? 

- Is it possible to reduce certain of operations without affect the quality of the product? 

- What measures are required to improve the efficiency of a FQA line? 

 

The case study that has been made on the industrial company gave the student an insight on 

how the current process for the specific case that was going to be streamlined is working 

today. This has contributed a clear image that the student created to identify opportunities of 

efficiency that has been addressed in this report.  

 

After all the theories, observations and interviews with the employees and the staff could an 

efficiency of 36.01% been achieved in the case of this report. The efficiency data is presented 

in the measurement part of the section 4.4 in the report.  

 

Based on the studies the student could see that there is an optimization opportunity in quality 

assurance that is presented in the conclusion part. By applying the method that are explained 

in the theoretical framework of the section Lean tools, could a well efficiency be achieved and 

there are opportunities to achieve an even higher number than the number that the student 

could achieve today.  
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SAMMANFATTNING 
 

 

Denna rapport är inriktad mot att förbättra och effektivisera en kvalitetssäkringslina som på 

engelska heter Final Quality Assurance (FQA). Rapporten har utförts mellan februari 2016 till 

maj 2016. Genom undersökningarna som har genomförts kunde ett flertal lösningar och 

förbättringsförslag identifieras till problemet.  

 

Studenten har utfört en litteraturstudie för att undersöka tidigare forskning till det kopplade 

ämnet. Genom att både litteraturstudie och fallstudie har utförts har det bidragit till att 

studenten kunnat dra slutsatser och svara på frågeställningarna som är presenterade i denna 

rapport. Frågeställningarna som togs upp i examensrapporten var: 

- Vilka slöserier kan det finnas i en FQA lina? 

- Kan reducering av vissa arbetsmoment ske utan att kvalitén på produkten påverkas? 

- Vilka åtgärder krävs för att effektivisera en FQA lina? 

 

Fallstudien som genomfördes på det industriella företaget gav studenten en inblick på hur 

dagens process för det specifika fallet som skulle effektiviseras se ut. Detta har bidragit till att 

en tydlig bild har skapats för att lättare kunna se effektiviseringsmöjligheter som senare har 

tagits upp. 

 

Efter alla teorier, observationer och intervjuer med medarbetarna och personal kunde en 

effektivisering på 36,01 % uppnås för dagens problem. Denna siffra redovisas under 

mätningsdelen i avsnitt 6.2.1 i rapporten. 

 

Utifrån undersökningarna kunde studenten se att det finns en effektiviseringsmöjlighet inom 

kvalitetssäkring som presenteras i slutsatsdelen. Genom att tillämpa metoden som är förklarad 

i den teoretiska referensramen i avsnitten Lean metoder, finns det goda chanser till 

effektivisering samt att det finns möjlighet till att uppnå en ännu högre siffra än den siffran 

som studenten kunde åstadkomma idag. 
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FÖRKORTNINGAR 
 
 

- COC = Customer Order and Supplier Order 

- DMAIC = Define, Measure, Analyze, Improve and Control  

- FQA = Final Quality Assurance 

- JIT = Just in time 

- SMED = Single-minute Exchange of Die 

- WeOS = Westermo Operating System  

- WTE = Westermo Teleindustri AB 
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1. INLEDNING 
 

Under detta avsnitt följer underrubriker. Den första underrubriken som kommer att behandlas 

är bakgrund till examensarbetet som kommer att beskrivas på ett generellt sätt, därefter 

kommer problemformulering som beskriver det som är relevant för mitt examensarbete. Det 

jag har tydligt fokuserat på kommer att tas upp under rubrikerna syfte och frågeställningar. 

Sista underrubriken som är avgränsningar tas det upp konkret vilket område som har 

studerats.   

 

 

 Bakgrund 
 

I dagens läge fokuserar de flesta företagen på kvaliteten av produkten och på sina kunder som 

produkten ska levereras till. De flesta företagen vet att kvalitet har varit en viktig faktor för 

kunden vid köp av varor eller tjänster. För att uppnå stora framgångar i marknadspositioner 

har företag som jobbat med kvalitet och kvalitetsutveckling lyckats uppnå dessa positioner i 

marknaden, då det har medfört lägre kostnader och snabbare framtagning av produkter 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Kvalitet är en viktig konkurrensfaktor idag på marknaden. Det som sker idag är att världen 

har blivit mer gränslös och den globala konkurrensen har ökat kraftigt, därför har kundernas 

krav blivit högre och detta har medfört en ökning av den offensiva kvalitetsutvecklingen. Den 

offensiva kvalitetsutvecklingen innebär ett ständigt förbättrings- och utvecklingsarbete 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

När fel inträffar är det grundläggande att ta tillställning snabbt och återkoppla och korrigera 

felet som uppstod. Sedan lära sig av det som hände för att undvika att det händer igen. Detta 

är principen för kvalitet, liksom kännedom av var fel uppstår, vilka uppgifter tar mest tid och 

hur förbättrring av dessa uppgifter ska ske för att leverera till kunden i rätt tid. Det är alltid 

billigare att göra rätt från början (Larsson & Korjonen, 2013). 

 

Med Final Quality Assurance (FQA) och som det heter på svenska kvalitetssäkring är målet 

att i ett så tidigt stadium som möjligt upptäcka defekta produkter för att kunna åstadkomma 

nöjda kunder. För att ta reda på kundernas behov och förväntningar krävs ett väl planerat 

försök att åstadkomma konstruktioner som passar kundens önskemål från början för att slippa 

att dåliga och olönsamma produkter kommer ut på marknaden (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

 

 

 Problemformulering 
 

Problemet som inträffar i dagens kvalitetssäkringsprocess är bland annat de angelägenheter 

som tar långt tid att utföra, vilket leder till att det sker förseningar när produkten ska 

kvalitetssäkras på grund av det onödiga arbetet som förekommer i flödet (Barabady, Markeset 

& Kumar, 2010). 

 

Många stora företag tycker inte att det finns något tillgängligt sätt att mäta effektivitet i 

företagets system. Detta leder till att det blir svårare att utveckla en kvalitetssäkringslina som 

inte har slöserier eller spillotid (Al-Nakeeb, Williams, Hibberd & Gronow, 1998). 
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 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att identifiera de slöserierna som kan uppkomma i en FQA process. 

Studenten ska försöka reducera slöserierna genom att tillämpa teoretiska lösningar och 

metoder som gör att processen blir effektivare och att samtidigt hålla den höga kvaliteten på 

produkten. Det som ska försöka åstadkommas är en effektivare FQA lina där produkterna går 

igenom flödet på ett smidigt sätt och utan förseningar för att levereras till kunden i rätt tid. 

Följande frågeställningar har ställts upp för denna studie: 

- Vilka slöserier kan finnas i en FQA lina? 

- Kan vissa arbetsmoment reduceras utan att kvalitén på produkten påverkas? 

- Vilka åtgärder krävs för att effektivisera en FQA lina? 

 

 

 

 Avgränsningar  
 

Detta examensarbete kommer att ske under perioden 2016-01-26 till 2016–06-01där fokus 

kommer ligga på att förstå och identifiera samt att se förbättringsmöjligheter i en FQA lina för 

att åstadkomma ett effektivare flöde.  

 

För att få en verklighetsbild på vilka faktorer som sker i en FQA lina och för att kunna 

upptäcka och identifiera slöserier har en fallstudie genomförts på företaget Westermo 

Teleindustri AB som ligger i Stora Sundby, Södermanland län.  

 

Företaget tillverkar flera sorters produkter som får gå igenom en FQA lina. För att göra 

arbetet mer relevant och för att kunna undersöka och göra mätningar på produkterna så har de 

delats in i olika produktfamiljer. 
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2. ANSATS OCH METOD 
 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av hur examenarbetet har genomförts samt vilka 

tillvägagångssätt som har använts för examensarbetet. I slutet av avsnittet kommer en 

presentation av de respektive ansatser och metoder som har blivit tillvalda att beskrivas. 

 

 

 

Att välja metodik som ska användas för examensarbetet är ett grundläggande arbetssätt. 

Ramarna eller principerna sätts upp för vägledning.  

 

Vilken metod som bör väljas beror på arbetets mål och karaktär. Ett examensarbete kan ha 

olika övergripande syften (Robson 2002):  

 

- Beskrivande studier: syftar på att ta reda på och beskriva hur något fungerar eller utförs. 

- Utforskande studier: syftar på att förstå på djupet hur något fungerar eller utförs. 

- Förklarande studier: syftar på att finna orsakssamband och förklaringar till hur något 

fungerar eller genomförs. 

- Problemlösande studier: syftar på att finna en lösning som problem som identifierats 

under arbetsgången.   

 

 

Det är viktigt att i ett arbete få en heltäckande bild av det som studeras för att uppnå det bästa 

resultatet. Detta kan uppnås genom att flera olika metoder används, flera typer av data eller 

flera personer som studerar ett objekt. Detta kallas triangulering (Robson, 2002). 

 

 

 Förstudie och uppstart  

 

Enligt Eriksson & Lilliesköld (2005) är en förstudie en beskrivning på bakgrunden till ett 

projekt, dess intressenter och omgivningen.  Syftet är att utreda olika alternativ till lösning 

och ett alternativ förordas. Det som är viktigt med en förstudie är en bedömning av projektets 

värde och genomförbarhet. Syftet med en förstudie är att öka förståelsen för och kunskapen 

om projektet genom att undersöka på vilket sätt kunna förverkliga samt vilket resultatsom kan 

uppnås. Uppstartsdelen går ut på att definiera målen med examensarbetet, det är viktigt att 

målen är realistiska under de förutsättningarna som finns för examensarbetet enligt Höst et al. 

(2006).  

 

Det första steget som tillämpades i detta projekt var förstudie och uppstart där utifrån tidigare 

beskriven teori var syftet att identifiera problemet som ska förbättras. Genom att företaget 

redan vid första träffen klargjorde vad problemet var samt satte upp mål om vad som skulle 

uppnås efter att arbetet har slutförts började studenten redan att ta ansvar och förståelse om 

hur arbetet skulle utföras samt på vilket sätt kunna åstadkomma de målen som togs upp under 

träffen. 

 

Studenten fick till följd att utföra en intervju med en medarbetare som jobbar på FQA 

avdelningen där genom frågor och diskussioner fick en djupare förståelse för hur situationen 

för problemet ser ut idag. 
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     Planering 

 

Planeringssteget är ett steg som resulterar i att arbetet planeras mer i detalj vilket innebär att 

en tidsplan för examensarbetet tas fram för att ge en tydlig bild på uppstart samt avslutet på 

arbetet (Höst et al., 2006). 

  

Planeringen av examensarbetet togs upp redan vid första träffen där studenten klargjorde när 

examensarbetet ska startas samt när den skulle avslutas för inlämning. Detta var viktigt att ta 

upp då det ska vara tydligt för både handledare på företaget och handledare på skolan när 

arbetet ska vara klar för inlämning. Studenten får i sin tur en tydligare bild på hur projektet 

ska planeras och struktureras för att uppnå de uppsatta målen från handledarens sida och från 

studentens sida inom en rimlig tidsplan. Planeringen klargör hur mycket studenten ska lägga 

tid på de olika projektuppgifterna per vecka för att kunna bli klar i inom den planerade 

tidsramen. 

 

 

 

 

 Fallstudie 

 

Höst et al. (2006) skriver i hans bok om syftet med fallstudie. Utförandet av en fallstudie 

syftar på att undersöka ett fenomen eller ett objekt på djupet, särskilt om fenomenet är svårt 

att skilja ut från sin omgivning. Exempel på ställen där en fallstudie kan utföras är i olika 

organisationer eller företag. Syftet är att beskriva ett specifikt fall som oftast väljs ut med ett 

specifikt syfte och sedan görs anspråk på slutsats. I en fallstudie är designen flexibel det vill 

säga att förändring av frågor och inriktning under studiens gång kan förekomma. Det data 

som samlas in är oftast kvalitativ. 

 

En fallstudie tillämpades på företaget för att undersöka som tidigare togs upp under 

inledningsdelen på vilket sätt en effektivisering kan ske på en FQA lina där problemet 

befinner sig idag. Med hjälp av att tillämpa olika metoder som är anpassade för detta fall kan 

en förbättring av det berörda området fullbordas samt att kunna definiera och se över slöserier 

som sker idag för att eliminera dessa. Efter tillämpning av aktionsforskning identifierades om 

möjligheter för förbättring finns. 

  

 

 Kvantitativ och Kvalitativ metod 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ är att data som samlas in med hjälp av den 

kvantitativa forskningsmetoden kan bearbetas med statistik analys. Data som samlas in kan 

räknas eller klassificeras, viket betyder att det kan vara information på andel, vikt, färg etc. 

Den kvalitativa forskningsmetoden är däremot en djupare studie som bygger på ord och 

beskrivningar detta skapar en djupare förståelse inom ämnet som forskas. Den ger en mer 

detaljerad studie som kräver analysmetoder som i sin tur bygger på sortering och 

kategorisering (Höst et al. 2006).  

 

Studenten har i den här fasen använt sig av både kvantitativ och kvalitativ metod för att ha en 

bra bas på fakta intagningen. Kvantitativ information har tagits in genom att tidtagning i FQA 

linan har genomförts samt siffror och antal volymer på produkter som tillverkas i förtaget har 
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samlats in. Den kvalitativa metoden består av observationer, intervjuer samt praktiskt 

deltagande som genomfördes i företaget. 

 

 

 Aktionsforskning 

 

När syftet är att förbättra tillexempel en process samtidigt som den studeras kan 

aktionsforskningsmetoden användas. Metoden identifierar ett problem som ska lösas vilket är 

det första steget och som också går att beskriva som observera en situation. Nästa steg är att 

genomföra det förslag som tas fram till lösningar. Sista steget är att utvärdera lösningen, 

analysera och reflektera över hur den fungerar (Höst et al., 2006). 

 

Efter genomförandet av fallstudien tillämpades aktionsforskning för att se ifall möjligheter för 

förbättring finns.  

 

 

 

 Datainsamling 

 

I ett examensarbete samlas in nya fakta och information varje dag. Datainsamlingen kan ske 

på olika sätt och i följande delkapitel kommer det att presenteras hur den praktiska vägen går 

till för att samla in värdefull information till projektet (Höst et al., 2006) 

 

2.6.1. Intervju 
 

Enligt Stukát (2012) kan en forskningsintervju utföras på olika sätt beroende på vilket 

utrymme som framkommer till den intervjuande personen. Framkommer det ett större 

utrymme så är möjligheten för nytt material att komma ut mycket lättare. När intervjun utförs 

kan den göras på två sätt, antigen genom en strukturerad intervju eller ostrukturerad intervju. 

Skillnaden mellan dessa två intervjuer är att den strukturerade sättet använder intervjuaren ett 

fastställt intervjuschema där både ordningsföljden för frågorna och deras formuleringar är 

bestämda. Denna typ av intervju är lik en enkät intervju och kan därför kallas enkätintervju 

eller forskningsintervju. Den andra typen av intervju kallas för ostrukturerad intervju. Här 

ställer intervjuaren frågorna i den ordning situationen inbjuder till, alltså på ett mer personligt 

sätt. Denna typ av intervju har skapar följdfrågor då frågorna är mer flexibla. Med denna 

metod kan det uppnås djupare svar på frågorna vilket i sin tur skapar större förståelse i ämnet 

som undersökningen genomförs för.  

 

Intervju: har tillämpats kontinuerligt under examensarbetsgången då det finns mycket 

information att samla in och med det kompletterades frågorna som inte ställdes vid t.ex. första 

intervju träffen. Alltså tillämpades en ostrukturerad intervjumetod vid besöken hos företaget 

och detta gjordes på grund av att det finns ett behov av att komplettera informationen som 

tidigare har tagits in men inte var tillräckliga, där av behovet av att ställa frågor till olika 

personal i företaget beroende på ämnesfrågan. Att göra intervjuer och ställa frågor hjälpte 

studenten att få en bra inblick på hur personalen jobbar samt vad de tycker om jobbsystemet i 

dagsläget.  
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2.6.2. Observationer 
 

När genomförandet av någon form av observation är syftet att kunna veta hur en process 

fungerar och vad medarbetaren faktiskt gör och inte vad de säger att den gör (Stukát, 2012). 

 

Enligt (Höst et al., 2006) kan direkta observationer användas vilket innebär att data och 

information samlas in om vad som sker i olika situationer genom att antigen vara praktiskt 

och delta i de olika situationerna eller också med hjälp av tekniska hjälpmedel.  

 

Med observationer finns det möjlighet att gå tillbaka till sina intervjuer och enkäter för att se 

att informationen som samlats in överensstämmer med verkligheten. En stor fördel jämfört 

med intervjuer och enkäter är att kunskap erhålls som kan direkt hämtas från sin kontext 

(Stukát, 2012). 

 

 

Observationer: observationer tillämpades genom att studenten praktiskt är med personalen 

och ”arbetar”. Praktiserandet gav en direkt uppfattning av vad som egentligen sker i FQA 

linan. Stuedenten fick en klar bild på hur personalen jobbade och vilka olika processteg som 

finns i linan samt på ett ungefär vad som tog långt tid och vad som gick snabbare att göra. 

Genom att utföra ett praktiskt deltagande med personalen kunde studenten identifiera och 

upptäckta slöserier samt vilka förbättringsmöjligheter som finns.  

 

 

2.6.3. Mätningar 
 

 

Innebörden av ordet mätning är att koppla tal eller beteckningar till ett sammanhang som 

beskriver något fenomen. Mätningar kan antigen vara direkta eller indirekta. Direkta 

mätningar är ett mätresultat som kan läsas av direkt, exempel på en sådan mätning är 

längdmätningar. Indirekta mätningar är istället något som inte kan mätas direkt, utan en 

sträcka uppmäts och den tiden det tar att förflytta sig denna sträcka, alltså med andra ord kan 

det vara en hastighetsmätning (Höst et al., 2006). 

 

Mätfelen brukar delas in i tre grupper (Höst et al., 2006): 

- Grova fel: stora misstag som kan t.ex. bero på fel i avläsning.  

- Systematiska fel: fel som uppträder hela tiden t.ex. konstant störning på matsituationen. 

- Tillfälliga fel: små fel som är slumpmässiga variationer kring det sanna värdet. 

 

Det är viktigt att vara noggrann i sina mätningar och trots detta så kan i alla mätningar 

uppträda fel. Dessa fel är i sin tur viktigt att reducera för att få fram det verkliga värdet på 

resultatet. Att genomföra en mätning som berör människor eller organisationer har andra krav. 

Här är det viktigt att vara tydlig med vad som ska åstadkommas med sina mätningar och vad 

som ska erhållas (Höst et al., 2006). 

 

Mätningar: när mätningar genomfördes på företaget så togs det hänsyn till den 

värdeskapande tiden. Alltså den tid som finns i FQA linan från det att den anställda börjar 

första steget i processen (input) tills produkten skickas ut till logistik avdelning för vidare 

leverans till kund (output). 

 



14 (46) 

Eftersom Westermo (WTE) tillverkar flera sorters produkter och med olika volymer beroende 

på kunden och leveransen så skapades en överenskommelse med handledaren på företaget att 

produkterna delas in i olika produktfamiljer. Sedan från varje produktfamilj välja ut en 

produkt och genomföra en tidtagning. På så vis uppnås ett mer trovärdigt resultat på hur 

ungefär lång processtiden samt ledtiden är för kvalitetssäkring samt packning av produkterna. 

 

 

 

 Analys  

 

Under denna punkt kommer det insamlade data att analyseras där svar och lösningar på 

faserna som togs upp under punkten 2.6. anges. Med hjälp av de tre faserna som var intervju, 

observationer och mätningar kunde studenten identifiera slöserier, lösningar och onödiga 

arbetsmoment som skedde i avdelningen. Att diskutera med medarbetarna på företaget vad de 

tyckte om dagens process och vad de själva skulle vilja ändra på hjälpte studenten att se andra 

synvinklar som inte tänktes på innan. Dessa synvinklar utvecklades ytterligare när studenten 

tillämpande observationer. Att relatera till medarbetarnas punkter gjorde att nya förslag av 

lösningar och slöserier kunde upptäckas från ett eget perspektiv under praktikensgång. Sedan 

med hjälp av mätningar kunde siffrorna jämföras med processen i dagsläget och processen 

efter lösningsförslagen.   

 

 

 

 

 Litteraturstudie 

 

För att uppnå ett bra resultat med en god vetenskaplig information så är litteraturstudie en 

viktig del i examensarbetet. Med hjälp av en väl genomförd litteraturstudie kan befintlig 

kunskap byggas vidare (Höst et al., 2006).  

 

Syftet med en litteraturstudie är att lära sig och ta in av vad andra forskare och teorier säger 

och att sedan ge sammanhang och utgångspunkter för den egna undersökningen (Stukát, 

2011). 

 

När säkerställning av vilket område som ska undersökas och studeras är det viktigt att 

genomföra en välplanerad analys av kunskapsfronten. Det finns oftast varierande metoder, 

förutsättningar och resultat att relatera till. Därför är det viktigt att bilda sig en 

helhetsuppfattning av ämnet för att verkligen förstå vad det är som ska undersökas (Höst et 

al., 2006). 

 

Litteraturstudie kan ha olika källor vilket kan påverka dess trovärdighet. Som grund i arbetet 

är det viktigt att kontrollera vart källan kommer ifrån och ifrågasätta källans trovärdighet och 

leverans. Detta läggs mycket fokus på i alla undersökande och problemlösande projekt som 

utförs på ett vetenskapligt sätt (Höst et al., 2006). 

 

Litteraturstudien är en viktigt grund som examensarbetet baseras på, därför är det inte 

tillräckligt med att endast utföra fallstudier och observationer i företaget och sedan utifrån det 

dra sina egna slutsatser. Utan det är angeläget att studera vad andra forskare har åstadkommit 

och sedan med hjälp av deras studier resonera över slutresultatet. För att hålla en tillförlitlig 

och inte allt för gammal information i arbetet så bestämdes det att fakta som skulle samlas in 
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inte vara mer än 20 år gammal. Detta för att det finns risk att äldre forskningsstudier har 

förändrats och inte stämmer överens med dagensläge. 

Genom att göra en djupgående forskning på litteraturstudier av olika forskare öppnas ögonen 

upp för nya idéer och lösningsmöjligheter som ämnet rör sig inom i detta examensarbete.  

  

Information och fakta som har tagits in till detta examensarbete består av flera litteraturstudier 

som undersöker vad andra forskare har åstadkommit med deras forskningsstudier. 

Litteraturstudien grundar sig på två delar, där den första delen är böcker som har lånats vid 

Mälardalens högskolas bibliotek och den andra delen består av vetenskapliga artiklar som har 

inhämtats från databaser som Emerald Insight. Sökorden som användes för att hitta rätt 

information var Lean production, Lean Tools, Single minute exchange of die, Quality  

Assurance och 5S. 

 

 

 

 Reliabilitet och validitet 

 

När det tas hänsyn till noggrannheten av det insamlade data och analys åstadkommer 

reliabilitet som bygger på att informationen som har samlats in är pålitlig. Läsaren kan lätt 

förstå och hänga med på hur studenten har gått tillväga genom att uppnå en bra och tydlig 

redovisning av undersökningarna. På så vis säkerställs reliabilitet (Höst et al. 2006) 

 

Validitet bygger på att en koppling sker mellan objekt som undersöks och vad som faktiskt 

mäts, alltså handlar validitet om trovärdighet och giltighet. Den visar hur väl mätmetoderna 

som har genomförts är noga och hur den tar ställning på studiens verkningsgrad. Det är viktigt 

att hela tiden ha i åtanke att det som mät verkligen behövs och varför just detta mäts för att 

kunna uppnå ett mätresultat som verkligen behövs och är den rätta (Höst et al. 2006). 

 

Studenten har genomfört tidtagning flera gånger under projektets gång för att uppnå 

mätvärden som behövs för att få fram ett resultat där beräkningarna som tas upp i rapporten 

baseras på siffror från mätdata. Syftet med att genomföra tidtagning vid olika tillfällen är för 

att vara så trovärdig som möjligt. Studenten bokade tid hos företaget flera gånger för mätning 

och vid varje tillfälle så mättes olika sorters produkter med samma antal volym för att få ett 

jämnt resultat över produkterna som packas och sedan kunna jämföra resultaten tillsammans. 

 

Det som har påverkat tillförlitligheten av mätresultatet är att varje gång studenten har varit i 

företaget för att mäta har olika medarbetare jobbat. Alla medarbetare jobbar på olika sätt och 

olika snabbt vilket kan påverka resultatet. Det har inte påverkat resultatet påtagligt men desto 

fler mätningar desto högre tillförlitlighet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

I detta kapitel kommer teorier som berör frågeställningarna att tas upp. Lean området kommer 

att lyftas fram i arbetet i form av definition av Lean och verktyg inom Lean. 

 

 

 Lean - bakgrund och innebörd 

 

Ordet Lean kom år 1988 av en forskare på MIT (Massachusetts Institute of Techonology) i 

Boston, USA. Bakomliggande orsaken av att Lean kom till är undret av ”The Toyota Way”. 

De hade i flera år undrat hur Toyota inom 50 år kunde växa och ta över marknaden med deras 

strategi. Därför började forskarna vara nyfikna på orsakerna och tog tag i att forska hur det 

japanska märket toyota kunde bli världens största biltillverkare i hela välden (Larsson & 

Korjonen 2013).  

 

The Machine that changed the world- the story of Lean Production är boken som behandlade i 

huvudsak den japanska produktionsmetoder som jämfördes med den traditionella 

massproduktionen var den första boken som begreppet Lean produktionen kunde hittas i 

(Karim & Arif-Uz-Zaman, 2013). 

 

Vad begreppet Lean egentligen betyder har definierats i boken ”Lean thinking” som också 

var en vändpunkt och insats i världen (Womack, Jones & Roos 2007).  

 

Enligt Karim & Arif-Uz-Zaman, 2013 definieras den bakomliggande filosofin av Lean som är 

strävan efter att minska avfallet i företag, optimera centrala resurser, skapa en företagskultur 

och att ständigt skapa kundnöjdhet. 

 

Denna filosofi sammanfattades av en Lean verksamhet som en process i fem steg (Liker, 

2009): 

- Definiera kundvärdet 

- Definiera värdeflödet 

- Får det att flyta jämt, genom att kontrollera och eliminera avfall 

- Tillverkar mot kundorder 

- Strävan efter högsta kvalitet, genom att ständigt förbättra alla produkter, processer och 

tjänster.  

 
Idag är boken The Machine that chaneg the world en grundläggande vägledning till chefer 

och ledare i olika branscher. När förändringar sker i ett traditionellt företag för att bli mer 

framgången är boken grunden till tänkandet för att uppnå goda resultat inom Lean (Womack, 

Jones & Roos 2007) 

 

Varför det flesta företag stävar efter Lean är dess princip som går att tillämpa inom alla 

industrier över hela världen. Omvandling till Lean produktionen kommer att ha en djupgående 

effekt på det mänskliga samhället- det kommer verkligen att förändra världen (Womack, 

Jones & Roos 1990) 
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Figur 1: Toyota huset 

 

Bilden i Figur 1 visar Toyota huset som idag tillämpas av de flesta verksamheterna för att 

uppnå en produktion med högkvalitet. Som det visas på huset innehåller det flera principer, 

och mitt i huset står det ”continuous improvement” vilket på svenska betyder ständiga 

förbättringar. Just denna princip är det yttersta syftet med Toyota huset och Lean filosofin. 

Det ska jämt finnas en strävan efter att bli bättre och att ständigt förbättra sin personal och 

verksamhet (Larsson & Korjonen, 2013). 

 

 

 

 

 Verktyg inom Lean 

 

Nedan kommer verktyg inom Lean att tas upp där förklaring av vad verktygen betyder. 

Informationen är tagen från olika vetenskapliga artiklar samt böcker.  

 

 

3.2.1. 5S 
 

5S är ett utav Lean- verktyget som stärker teamwork och är ett sätt att eliminera slöseri på 

företaget som orsakar misstag, fel och personalskador (Liker, 2009).  

 

5S tekniken har tillämpats i Japan under en lång tid. Japanerna anser att 5S tekniken inte är ett 

sätt för att endast förbättra den fysiska miljön men också ett sätt för att förbättra 

tankeprocessen i organisationerna och är en utmärkt hjälp i vardagen (Ho, 1997) 

 

I boken skriven av författaren Liker (2009) förklarar han de 5S:en: 

 

- Sortera: städa undan artiklar som sällan används genom att märka dem.  

- Strukturera: Organisera och märk upp en plats för varje sak.  

- Städa: mindre städning varje dag, större städning varje vecka. 

- Standardisera: de dagliga rutinerna. Skapa regler för att upprätthålla de tre första S:en. 

- Skapa självdisciplin: Ser till att ordningen erhålls. Ledningen ska granska regelbundet för 

att upprätthålla disciplinen.  
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Ibland finns det saker som människor gör automatisk utan att tänka. Medvetandet om den 

dåliga prestandan som förekommer på arbetsplatsen finns men väljer istället att blunda från 

den faktiska situationen, då är 5s ett sätt att hjälpa till i det mesta som görs på arbetsplatsen. 

Att tillämpa 5S gör att arbetsplatsen blir hög i kvalitet och produktivitet, har låga kostnader, 

säkerställer leveransen i tid och är säker för människor att arbete i (HO, 1997).  

 

 
 

3.2.2. Muda (7+1 slöserier) 
 

Muda är ett japanskt ord som på svenska betyder slöseri. I boken skriven av Bicheno (2004) 

identifieras Muda som icke värdeskapande aktiviteter. Den icke värdeskapande delen har i 

syfte att frigöra resurser för offensiva satsningar (Bicheno, 2014). 

 

Genom att identifiera den värdeskapande tiden i en verksamhet och minska slöserier som sker 

bidras det med vinster till företaget samtidigt som slöserier upptäcks vilket i sin tur kan 

åtgärdas genast (Blucher & Öjmertz, 2008) 

 

 
Figur 1: 7+1 slöserier 

 

Figur 2 visar de 7+1 slöserier som finns inom Muda är överproduktion, väntan, lager, 

rörelser, omarbete, överarbete, transport och medarbetarnas outnyttjade kreativitet och 

kommer att beskrivas nedan enligt Bucher & Öjmertz (2008), Sörqvist (2013) och Bicheno 

(2004): 

 

 

- Överproduktion: är den värsta av slöserierna. Det innebär att det sker mer 

tillverkning av produkter än vad som egentligen behövs (Bucher & Öjmertz, 2008). 

 

- Väntan: på att någonting ska hända. Enligt Bicheno (2004) är väntan det näst värsta 

slöseri då strävan är att hela tiden ha ett jämnt flöde som flyter på, när flödet inte flyter 

på är det en indikation att det sker slöseri  

 

- Lager: undvika att lagra produkter mer än nödvändigt, när onödigt många produkter 

står i lagret tillförs inga vinster till företaget (Bucher & Öjmertz, 2008). 
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- Rörelse: är när medarbetarna utför onödiga rörelser när de utför sitt jobb. I boken 

skriven av Bicheno (2004) kan onödigt rörelse tillexempel vara när en medarbetare 

behöver sträcka på sig, böja på sig, flytta på sig för att se bättre eller plocka upp saker. 

Offret är naturligtvis medarbetaren men i slutändan påverkas kvaliteten och 

produktiviteten. 

 

- Omarbete: undvika att reparationer och omarbete sker som inte tillför kunden något 

värde (Blucher & Öjmertz, 2008). Enligt Sörqvist (2013) när fel och brister uppstår så 

sker ett arbete för att rätta till dessa brister och fel detta påverkar möjligheterna att 

skapa ett effektivt flöde.  

 

- Överarbete: när det utförs arbete mer än vad kunden kräver. Enligt Sörqvist (2013) är 

överarbete ett allvarligt och vanligt slöseri, då det ibland tillför produkten egenskaper 

och finesser som kunden i slutändan inte är beredd att betala för. 

 

- Transport: när varor, material eller utrustning onödigt transporteras mellan olika 

enheter eller platser, det tillför inget värde och dessa transporter bör minimeras eller 

elimineras helt om möjligheten finns (Sörqvist, 2013).  

 

- Medarbetarnas outnyttjade kreativitet: denna är den sista slöseri och som har 

tillkommit under senare år och var inte med bland de ursprungliga slöserierna från 

början utan har lagts till som det åttonde slöseriet. Här tas inte medarbetarnas förmåga 

och idéer på bästa sätt (Blucher & Öjmertz, 2008). 

 

 

 

   De 14 principerna 

 

Den bakomliggande filosofin till de 14 principerna härstammar från ”The Toyota Way”. I 

boken skriven utav Liker (2009) förklarar han att The Toyota Way går ut på att stödja, 

uppmuntra och att faktiskt kräva engagemang av de anställda. Det gäller att all personal i 

företaget kommer med förbättringsförslag för att kontinuerligt genomföra ständiga 

förbättringar. Genom att personalen kommer med förbättringsförslag är det viktigt att ge tillit 

till människorna i företaget. Beroendet av den anställde ökar vilket ledet till minskning av 

lagren, identifiera dolda fel och åtgärda dem.  

 

Enligt Sörqvist (2013) är en stabil bas för Toyotas filosofi standardiserat arbete, visuell 

styrning och en balanserad och väl utjämnad produktionsbelastning. Han anser även att de 14 

principerna är ett sätt som utåt kan redogöras för hur det ska tänkas och arbetas.  

  

Här nedan beskrivs de 14 principerna enligt Liker (2009) 

 

- Princip 1: Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande 

- Princip 2: Skapa kontinuerligt processflöden som för upp problemen till ytan 

- Princip 3: Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

- Princip 4: Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka) 

- Princip 5: Bygg upp kultur där stoppning av processerna sker för att lösa problem, så 

att kvalitén blir rätt från början 

- Princip 6: Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar 
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- Princip 7: Använd visuell styrning så att inga problem förblir dolda 

- Princip 8: Använd väl utprövad teknik som stödjer personalen och processerna 

- Princip 9: Utveckla ledare som lever efter Toyotas filosofi och lär ut till andra 

- Princip 10: Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 

- Princip 11: Respektera ditt utökande nätverk av partner och leverantörer 

- Princip 12: Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen 

- Princip 13: Fatta beslut långsamt och i konsensus, verkställ snabbt 

- Princip 14: Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt 

förbättra. 
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4. EMPIRI 
 
Under denna rubrik kommer en nulägesbeskrivning att tas upp på hur FQA linan ser ut idag i 

företaget Westermo, samt vilka steg som ingår i processen. Processen kommer att beskrivas 

från när produkterna kommer in till FQA linan till dem är klara och färdiga att lämnas ut till 

logistikavdelningen för vidare leverans. Nulägesanalysen kommer att beskrivas utifrån vad 

medarbetaren i FQA avdelning har beskrivit och studentens observationer. 

 

 

 Företagsbeskrivning 

 

 
 

Företaget Westermo grundades år 1975 av Tore Andersson. Grundaren till företaget såg 

behovet av en tillförlitlig datakommunikation i ett tidigt stadium. Detta var grunden till att 

Westermo skapades och växte fram inom denna bransch (Parkkila, 2016). 

 

 

Westermo har idag sitt huvudkontor i Stora Sundby, Södermanlands län och har varit 

familjeägt ända fram till 2008. Efter många år som ett familjeägt företag köptes Westermo av 

Bejier Electronics Corporation som är baserad i Malmö år 2008 och blev sedans dess en del 

av Bejier Industrial Data Communications divison (Westermo, 2016). 

 

 

Företaget tillverkar produkter inom datakommunikation och som kan användas i både 

infrastrukturapplikationer som transport, vattenförsörjning och energiproduktion samt i 

processindustrier som gruvframställning och råvaruframställning (Westermo, 2016). 

 

Westermos vision är att kunna erbjuda och leverera sina kunder de bästa industriella 

datakommunikation av högsta kvalité. På Westermo har de stor erfarenhet av industriella 

kommunikationsapplikationer, vilket gör att det kan erbjuda den bästa produkten för sina 

kunder vilket underlättar att hitta de rätta lösningarna (Westermo, 2016). 

 

 

Företagets kultur spelar en viktig roll för att kunna producera och leverera produkter av hög 

kvalitet och i rätt tid. På Westermo är det betydelsefullt med engagerade personal och deras 
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delaktighet vilket gör att det bidrar till ett samhälle som växer framåt och blir med 

framgångsrikt. Westermos kärnvärderingar är: 

 

- Ledande robusthet för krävande miljöer 

- Ledande pålitlighet och kvalitet 

- Industriell cybersäkerhet 

- Omfattande applikation och supportkompetens 

 

Westermo har idag mer än 200 anställda och har sälj- och supportkontor i 11 länder samt 

återförsäljare på flera marknader (Westermo, 2016). 

 

 

4.1.1. Produktbeskrivning 
 

Westermo tillverkar flera sorters olika produkter men nedan kommer endast tre produkter att 

beskrivas som går igenom FQA linan, och detta för att skapa en förståelse av vilka produkter 

som kvalitetssäkras samt packas i just FQA.  

 

 
 

Produkten som visas ovan är en RedFox produkt och som består av industriell switch, router 

och brandvägg. Den ger en utökad routerfuntkion i en robust enhet med dess industriella lager 

3-switchar. Redfox-switcharna har statisk routing, stöd för IPSec VPN, DMZ och en kraftfull 

brandvägg för att kunna dela upp nätverket och skydda kritiska data. RedFox skyddar nätverk 

mot intrång via internet och detta med hjälp av stöd som den får från Network Adress 

Translation (NAT) och Port Forwarding (Westermo, 2016). 
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Produkten ovan är en Lynx produkt och är robusta switchar och device servrar för industriellt 

Ethernet. Produkten är avsedd för användning av tuffa industriella miljöer för industriellt 

nätverk. Lynx är baserat på Westermo Operating System (WeOS) och ger redundans över 

fiber. Hela Lynx-serien är godkänd av DNV för användning av marina applikationer och 

uppfyller kraven för järnvägsinstallationer i EN-50121- 4 (Westermo, 2016). 

 

 

 

 
 

Produkten ovan är en Viper produkt som är 50155-godkända Ethernet-switchar. Då kraven på 

tillförlitliga kommunikationssystem ombord ökar på tåg har därför WTE lanserat en ny 

generation på industriella Ethernet-switchar som ger mycket robusta nätverk på långsiktig 

drift. Viper-serien är särskilt konstruerad för IP-baserade tågkoncept från WTE och erbjuder 

en komplett lösning för kontrollsystem ombord, i form av bland annat högre tillförlitlighet 

och enklare nätverksdesign, installation och underhåll (Westermo, 2016).  
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 Allmän Processbeskrivning 

 

I dagsläget kommer det in produkter till FQA linan från tre andra avdelningar, RedFox 

avdelningen, Lynx avdelningen och Burn-in avdelningen. 

 

Vissa produkter som tillverkas i RedFox avdelningen behöver ibland lämnas över till Burn-in 

avdelningen där produkten får stå i ett skåp med hög värme i ett visst antal timmar beroende 

på produktens sort. Därefter när produkterna är klara tas det ut från skåpet och ställs i en vagn 

som körs vidare till FQA avdelningen för kvalitetssäkring och packning. Det produkter som 

inte behöver lämnas över till Burn-in avdelningen skickas direkt till FQA. 

 

Lynx avdelningen skickar också produkter till FQA, men dessa produkter går aldrig in till 

Burn-in utan skickas direkt när de är klara för kvalitetssäkring och packning. Se Bilaga 1. 

 

 

 

 

 Detaljerad Processbeskrivning i FQA linan 

 

 

I FQA linan sker som nämndes förut kvalitetssäkring av produkter och även packning av 

produkter. Produkterna kontrolleras noga innan de ska packas i respektive kartong. Genom att 

det visas en bild på datorskärmar som är upphängda på väggen kan medarbetaren se hur en 

viss produkt ska se ut från alla olika håll och då kontrolleras det om produkten stämmer 

överens med bilden, se Bilaga 3. Det första steget som sker när en produkt kommer in är: 

 

1. Arbetaren plockar produkten från vagnen och ställer den på packbänken i 

nummerordning genom att kontrollera serienumren på produkten. 

 

2. Därefter skrivs en materiallista ut till produkten. 

 

3. Kartongen som produkten ska packas i hämtas, det finns olika storlekar på kartongen 

beroende på produktstorleken.  

 

4. Utseendet på produkten visas i dataskärmen som hänger på väggen. Där kan man se 

hur produkten ska se ut och vad den behöver ha för montering. På vissa produkter 

monteras  

o-ringar och skyddslock, det är inte alla produkter som behöver montering utan det 

beror på sorten. Arbetaren följer bilden och gör exakt som det visas. 

 

5. Efter att produkten o-ringar och skyddslock har monterats fast på produkten 

kontrollerar arbetaren att produkten stämmer överens med bilden som visas på 

dataskärmen (kvalitetssäkring). Nu kommer också produkten närmare slutbänken. 

 

6. Därefter fylls COC (Customer order and Supplier Order) på datorn till varje produkt.  

 

7. Sedan skannas produkterna på respektive streckkod, på dataskärmen ska det visas tre 

gröna PASS det betyder att allting stämmer och produkten kan börja packas i kartong. 

Om det tillexempel visas två gröna PASS får produkten absolut inte packas eller 

skickas vidare, utan då kontrolleras vart felet uppstår och skickas tillbaka till 
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respektive avdelning. Under tiden produkten skannas skrivs COC-pappret också ut för 

att den ska medfölja i kartongen som skickas till kunden. 

 

8. Kartongerna viks så att det räcker till antal produkter som ska packas. 

 

9. Tar bort den tillfälliga etiketten som finns på produkten och klistrar dit den nya som 

ska ut till kunden.  

 

10. Produkten packas och ställs på en vagn. 

 

11. Därefter rapporteras produkterna av på datorn innan det ska ut till logistikavdelningen. 

 

12. Vagnen körs ut till logistikhyllan. 

 

13. Sista steget skrivs produktsiffran för hand på en tavla som finns på 

logistikavdelningen. 

 

Bilaga 2 visar instruktioner på montering av o-ringar och skyddslock. 
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4.3.1. Bilder i FQA avdelningen 
 

 

Figur 3 visar packningsbänken. Här ställs alla produkter i serienummer ordning.  

 
Figur 3: Packningsbänk 

 

Figur 4 visar vagnen som de färdiga produkterna får stå på innan de kvalitetssäkras och 

packas. 

 
Figur 4: Vagnen 



27 (46) 

 

Figur 5 visar hur montering av o-ringar utgörs på produkterna. På datorskärmen kan 

medarbetaren se vart och hur o-ringarna ska sitta. 

 
Figur 5: Montering av o-ringar 

 

Figur 6 visar kvalitetssäkringen av produkter efter montering av o-ringar. Sedan är de redo för 

att packas. 

 
Figur 6: Kvalitetssäkring 
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Figur 7 visar ovikta kartonger som produkterna packas i.  

 
Figur 7: Ovikta kartonger 

 

 

figur 8 visar färdigpackade produkter som står på logistikhyllan och är redo för leverans till 

kund. 

 
Figur 8: Logistikhyllan 
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 Mätningar 

 

Tidtagning på produkterna har genomförts fyra gånger för att få så trovärdiga siffror som 

möjligt. Tidtagningen är tagen från att produkten står på vagnen tills den är färdig packad och 

ska ut till logistiken. Eftersom flera sorters produkter tillverkas i företaget och i flera mängder 

då det beror på hur mycket kunden beställer så var det svårt att ta tid på just alla produkter 

som tillverkas. Lösningen var att produkterna delades in i produktfamiljer vilket blev ungefär 

4 produktfamiljer och i varje produktfamilj finns ungefär 5 till 7 sorters produkter. 

Tidtagningen utfördes på produkter från varje produktfamilj i flera omgångar, detta visade sig 

att arbetssteg på produkterna är väldigt lika oavsett produktsort eller produktfamilj. De 

genomgår ungefär samma steg. Där av presenteras mätningarna nedan i sammanfattningsform 

av varje produktfamilj, detta för att slippa repetera alla stegen i varje produktfamilj och på så 

sätt få en bra förklaring av de olika stegen som mjöligt.   

 

När mätningarna genomfördes så togs det tid varje gång 4på totalt fem produkter av varje 

sort, detta för att kunna jämföra siffrorna med varandra och för att kunna få en bild på vad 

som tar längre tid och vad som går snabbare. Som det nämndes förut så beställer kunderna 

väldigt olika mängder av produkter och då insågs det att det blir bättre att ta tid på lika många 

antal produkter varje gång för att läsaren ska kunna förstå och hänga med och också för att 

studenten ska kunna dra en slutsats.   

 

När produkterna ska kvalitetssäkras och sedan packas så görs de genom one by one metoden. 

Alltså en produkt i taget blir färdig och viker endast en kartong för produkten som ska packas 

ner. 

 

 

Nedan kommer mätningarna som har genomförts att visas i minuter och sekunder. När den 

totala tiden räknas ut har alla värden avrundats till sekunder för att få ett rimligt svar: 

 

 Tidtagning omgång 1: RedFox produkt 

 

- Sätter fast kontakter i produkten: 5 min 15 sekunder 

- Torkar bort fingeravtryck på produkten då den blev lite smutsig: 1 min 20 sekunder 

- Skannar COC numret på produkten, klistrar fast ytter etiketten och frontbilden på 

kartongen och packar ner produkten i kartongen (repeterades fem gånger): 10 min 30 

sekunder. 

- Rapporterar av produkterna och ställer dem på vagnen: 1 min 5 sekunder 

- Kör ut vagnen till logistiken och lastar av produkterna: 40 sekunder 

 

Totaltid: 315+ 80+ 630+ 65+ 40 = 1130 sekunder (18 min 50 sekunder) 

 

 

 Tidtagning omgång 2: Lynx produkt 

 

- Skriver ut materiallista: 57 sekunder 

- Förbereder manualer som ska medfölja i kartongen: 38 sekunder 

- Ställer produkterna i rätt serienummerordning: 1 min 27 sekunder 

- Skannar COC numret på produkten, klistrar fast ytter etiketten och frontbilden på 

kartongen och packar ner produkten i kartongen (repeterades fem gånger): 8 min 23 

sekunder 
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- Rapporterar av produkterna och ställer dem på vagnen: 1 min 7 sekunder 

-  Kör ut vagnen till logistiken och lastar av produkterna: 38 sekunder 

 

Totaltid: 57+ 38+ 87+ 503+ 67+ 38 = 790 sekunder (13 min 10 sekunder) 

 

 

 Tidtagning omgång 3: Viper produkt 

 

- Hämtar rätt storts kartonger till produkterna: 50 sekunder 

- Plockar fram inrede: 47 sekunder 

- Ställer produkterna på pack bänken: 20 sekunder 

- Monterar fast o-ringar och skydds lock: 6 min 42 sekunder 

- Viker kartong samtidigt som den letar efter rätt ytteretikett som ska klistras fast på 

kartongen: 1 min 52 sekunder 

- Packning och skanning av COC numret samtidigt: 11 min 38 sekunder 

- Rapporterar av produkterna: 1 min 44 sekunder 

- Kör ut vagnen med produkterna till logistiken: 50 sekunder 

 

Totaltid: 50+ 47+ 20+ 402+ 112+ 698+ 104+ 50 = 1483 sekunder (24 min 43 sekunder) 

 

 

 Tidtagning omgång 4: Wolverine 

 

- Skriver ut materiallista: 44 sekunder 

- Skannar produkten och packar ner den tillsammans med materiallistan under tiden den 

väntar på att COC-pappret ska skrivas ut, denna process tog: 5 min 40 sekunder 

- Rapporterar av produkterna: 1 min 5 sekunder 

- Kör ut vagnen med produkterna till logistiken: 40 sekunder 

 

Totaltid: 44+ 340+ 65+ 40 = 489 sekunder (8 min 9 sekunder) 

 

 

4.4.1. Förseningar, Problem och Störningar 
 

Under alla fyra omgångar som mätningen skedde på så upptäcktes ett antal problem och 

förseningar under kvalitetssäkrings- och packningsprocessen. Det störningar som skedde var 

att:  

 

- Letandet efter rätt ytteretikett som ska klistras fast på kartongen, etiketten måste 

stämma överens med produkten som är nedpackad i kartongen. Tiden det tar att hitta 

rätt etikett varierar beroende på hur snabbt arbetaren hittar den.  

 

- Skrivaren som skriver ut COC-papper som ska medfölja i kartongen är seg. 

 

- En störning som skedde och som inte sker så ofta är att dataskärmen hackade upp sig 

vilket gjorde att det fick blir en liten väntetid på 21 sekunder tills den började fungera 

igen. 

 

- Arbetaren plockade fel sorts inrede till produkten. 
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- Skydds lock tog slut under monteringsprocessen. Arbetaren fick stoppa processen för 

att gå och fylla på lådan med nya skydds lock. 

- COC pappret som skrivs ut är på en A4-papper vilket gör att arbetaren får vika pappret 

en gång eller två gånger beroende på kartongstorleken. 

 

- Att ställa produkterna i serienummer ordning innan den ska kvalitetssäkras. 

 

Under de olika mätningsprocessen var det olika personer som jobbade på FQA linan. Det som 

upptäcktes var att alla inte gör på samma sätt och alla följer inte one by one metoden till punkt 

och pricka, vilket företaget har som standard i dagens process. Detta i sin tur påverkar 

mätningsresultaten väldigt mycket. Det finns inga strikta riktlinjer på hur packning samt 

kvalitetssäkringen ska gå till och inga tydliga regler på hur det exakt ska jobbas.   

 

 

I dagens läge så får produkterna efter att de är klara i Burn-in avdelningen köras ut till FQA 

avdelningen. Detta sker genom att en medarbetare plockar ut produkterna från skåpet och 

ställer dem på vagnen och lämnar över till personalen på FQA. Personalen som jobbar på 

FQA avdelningen upplever att det är jobbigt att varje gång behöva ställa produkterna i 

serienummer ordning innan det ska packas. Det gör att mycket tid går i spillo. 

 

 

På FQA avdelningen borde monteringsdelen som utgörs på produkterna idag reduceras. 

Denna del är nog den som tar mest tid och som inte hör till FQA avdelningen med tanke på att 

det ska enbart vara kvalitetssäkring samt att det också sker packning. De produkter som 

behöver gå in till Burn-in får inte ha monterade o-ringar eller skyddslock då det kan smälta i 

skåpet för den höga värmen produkten utsätts för. Därför förs monteringen vidare till FQA 

efter att de är klara från Burn-in. 

 

 

Icke passerade produkter ska inte gå till FQA avdelningen. Produkter som kommer direkt från 

RedFox samt Lynx avdelningen kontrolleras först att det har tre gröna PASS innan det förs 

vidare till FQA, vilket betyder att det är godkända. Men produkter som kommer från Burn-in 

avdelningen är däremot inte kontrollerade ifall det har tre gröna PASS innan det skickas 

vidare till FQA. Idag händer det inte så ofta att produkterna inte är passerade, men i en 

intervju med en medarbetare på FQA så säger den att detta brukar ske väldigt olika men i snitt 

så sker det ungefär en till två gånger per vecka. Produkterna som inte blir passerade lämnas 

tillbaka till respektive avdelning. Om vi säger att varje steg är en krona och det är ungefär fem 

meter till RedFox avdelningen har det då slösats 5 kr dit och 5 kr tillbaka vilket blir en 

totalsumma på 10 kr.   
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5. ANALYS 
 

Den tidigare litteraturen som undersöktes i detta examensarbete visar att det finns goda 

möjligheter för effektivisering av kvalitetssäkringsprocessen av produkter. Detta har kunnat 

åstadkommas genom att teorier och tillämpning av fallstudie har genomförts på den befintliga 

processen i företaget. Detta för att skapa en bild på hur dagsläget ser ut samt vilka brister som 

kan upptäckas. Det kontinuerliga intervjuerna med medarbetarna i kvalitetssäkrings avdelning 

underlättade för studenten att samla in information kring frågor och funderingar. 

 

Företaget Westermo sätter en hög prioritering på kvalitet och strävar ständigt efter att leverera 

sina kunder produkter med högkvalitativ standard. Produktionschef och personalen på 

Westermo trycker alltid på ordet kvalitet och för företaget är det viktigt att inte glömma bort 

kvalitet när genomförande av ett förbättringsprojekt genomförs. Att anpassa sig efter kundens 

krav, önskemål och behov är en självklarhet i företaget, och är något som ställs i centrum. 

Genom undersökningarna som skedde på företaget har det observerats att effektivt arbete har 

varit svårt att uppnås på grund av att det förkommer onödigt arbete i flödet och detta i sin tur 

har lett till brister i kundanpassningen där produkter tillexempel inte levereras i tid och 

därmed uppstår försening. Utifrån detta har studenten kunnat upptäcka flera 

förbättringsmöjligheter i FQA avdelningen där arbetsmoment som är onödiga antigen 

elimineras bort eller ersätts med ett annat arbetssätt som är mer effektiv för at kunna skapa 

kortare ledtider. 

 

Inom Lean är det viktigt att skilja på vad kunden efterfrågar, värdesätter och är beredd att 

betala för och vilka tjänster och varor som inte tillför värde för kunden och som den inte är 

villig att betala för (Sörqvist, 2013). Med värdeskapande tid och icke värdeskapande tid kan 

det identifieras vad kunden behöver och förväntar sig och för att kunna eliminera samt 

effektivisera processen. Enligt Blucher och Öjmertz (2004) är den värdeskapande tiden de 

aktiviteter som skapar ett värde för kunden genom exempelvis montering av en produkt eller 

när produkten bearbetas i en maskin osv. Den icke värdeskapande tiden kan däremot delas i 

två delar vilket är onödigt arbete som räknas slöseri och kan tas bort genast, medan det finns 

nödvändigt arbete med nuvarande förutsättningar vilket jobbas på att ta bort på längre sikt. 

För detta examensarbete påbörjades undersökningen med att finna slöserier som finns i 

dagens process alltså den icke värdeskapande tiden för att sedan ta nästa steg som är att 

försöka eliminera dessa slöserier så mycket som det går. Den icke värdeskapande tiden 

upptäcktes genom att studenten forskade flera teorier inom Lean metoden som sedan kunde 

tillämpas i empiri delen för att se över möjligheter för förbättring av de slöserier som 

förekommer i företaget idag. 

 

Utifrån tidigare studie kopplat till de 7+1 slöserierna kan identifiering av metoden kopplas 

samman med en del av förbättringsförslag som har nämnts tidigare i rapporten. Tolkningen av 

de sju plus en slöserierna presenteras nedan:  

- Väntan: som det nämndes förut i förbättringsförslagen så kan de ske olika former av 

väntan i avdelningen bland annat att skrivaren som finns idag är seg och de bör 

investeras en ny skrivare.  

- Rörelse: onödiga rörelser kunde också identifieras då det finns ett behov av att gå fram 

och tillbaka för att hämta rätt ytteretikett, eller hämta kartonger när de är slut och även 

fylla på eventuella skruvar eller skydds lock när de tar slut. 

- Omarbete: kan ske då en produkt inte har blivit godkänd för vidare utskick till kunden, 

med andra ord att den inte fått tre gröna PASS, och behöver då packas ut ur kartongen 
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och skickas tillbaka till respektive avdelning för reparation. Detta tillför kunden inget 

värde utan påverkar företagets och medarbetarens värdefulla tid som går till spillo. 

- Överarbete: att skriva ut manualer som följer med produkterna klassas som överarbete 

då för kunden och speciellt stamkunderna som är vana med produkterna som de 

beställer tillför manualerna inget värde. Detta eliminerades bort med att kunder som 

behöver manualer kan själv skriva ut dem genom Westermos hemsida 

- Medarbetarnas outnyttjade kreativitet: Genom kontinuerliga intervjuer och 

diskussioner med medarbetarna på avdelningen har de upptäckts att de har många 

idéer till förbättringar för att uppnå effektivare arbete i processen. Genom att studenten 

bollade idéer med medarbetarna kunde både deras åsikter och tankar och studentens 

åsikter och tankar skapa bra möjligheter och förslag till ett effektivare flöde. 

Förutsättningen med den åttonde slöseri är att personalen ska vara mer delaktiga i vad 

som hände i företaget och att deras åsikter tas på allvar enligt Blucher & Öjmertz 

(2008).  

 

Den sista punkten i de sju plus ett slöserierna påminner om de 14 principerna då det är ett sätt 

som redogör och visar hur man tänker och arbetar genom att inkludera personalen, visa 

respekt för varandra och visa att allas åsikter och tankar är viktiga (Liker, 2009).  

 

Alla avdelningar i alla företag kan det förekomma oreda och oordning i vardagssituationen 

enligt Sörqvist (2013). Det kan hända att saker som placerats på ett visst ställe inte finns där 

eller att trasiga och onödiga hjälpmedel kan förekomma på arbetsplatsen försätter Sörqvist 

(2013). Ett kontinuerligt arbete av metoden 5S kan lösa att ovan nämnda problem inte uppstår 

enligt Liker (2009). Förslag som tidigare togs upp i examensarbetet är att införskaffa sig 

skyltar eller tavlor där 5S stegen skulle stå tydligt. Detta gör att personalen alltid blir påminda 

om att plocka efter sig samt att det ger ett finare intryck av att företaget är ett strukturerad 

företaget där strävan är att jobba efter Lean. Enligt Sörqvist (2013) skriver han för att ett 

företag ska kunna skapa effektiva flöden och för att jobba inom Lean är 

grundförutsättningarna att uppnå ordning och reda genom 5S metoden.  Även om företaget 

har det städat och rent idag i de flesta avdelningar så händer det att arbetsplatsen kan bli 

överbelastad och därmed skapa en rörig arbetsyta att jobba i. Det är viktigt att när ordning och 

reda skapas inom 5S ska de säkerställas att det bibehålls. 
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6. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 
 

 

I detta avsnitt kommer olika förslag på förbättringsområden att presenteras. Mätningar, 

observationer samt intervjuer med medarbetarna kommer att grundas till 

förbättringsförslagen. Det förbättringsförslag som kommer att tas upp är utifrån vad studenten 

anser är för att kunna uppnå en effektivisering av linan. Därför kommer inte några kopplingar 

att ske med teoridelen utan detta skedde i analysdelen där empiridelen och teoridelen har 

kopplats samman.  

 

Efter alla besöken i företaget och alla intervjuer kunde en helhetsbild av nuläget fastställas 

och flera problem kunde upptäckas. Detta gjorde att slutsatser och lösningar kunde 

genomföras med hjälp av teorin. Nedan kommer alla lösningar på förbättringsförslag att 

presenteras: 

 

- Att hitta rätt ytteretikett till rätt produkt är ett stort problem för medarbetarna idag. 

Lösning: Rätt ytteretikett skrivs ut i samband med skanning av COC-numret som 

finns på produkten. Alltså när en medarbetare skannar COC-nummer på en viss sorts 

produkt så ska en liten etikett skrivas ut med hjälp av en skrivare. Med denna lösning 

slipper medarbetaren att springa fram och tillbaka för att hitta rätt etikett och samtidigt 

undvika att ett litet stopp i processen sker. Det blir ett bättre flyt och att kunna slippa 

att möjliga fel uppstår vid läsning av siffrorna på etiketten samt produkten. Idag jobbar 

företaget mot denna lösning och kommer genomföra lösningen snarast. 

 

- Burn-in avdelningen borde ställas iordning. 

Lösning: När produkterna har plockats ut från Burn-in skåpet och är redo att ställas på 

vagnen så ska medarbetaren som är ansvarig för att plocka ut dessa produkter ställa 

produkterna i serienummer ordning från början innan den kör ut vagnen vidare till 

FQA. Detta underlättar och effektiviserar arbetet enormt mycket för personalen på 

FQA avdelningen. När denna lösning diskuterades med en medarbetare från FQA 

avdelningen så uppskattades den mycket då detta problem har inga svårigheter att 

genomföras. 

 

- Alla manualer som packas ner tillsammans med produkterna borde tas bort men dock 

inte säkerhetsföreskrifterna. 

Lösning: Idag är det ett onödigt moment att manualerna packas ner tillsammans med 

produkterna då alla manualer till respektive produkt finns att hämta från Westermos 

hemsida. Genom att ta bort manualerna bidras det till en effektivisering samt till bättre 

miljö då dessa papper är obehövligt material som följer med i kartongen och skulle 

manualerna behövas så kan kunden själv skriva ut det den behöver.  

   

 

- Rapportering av produkter som är färdiga i Burn-in. 

Lösning: Efter att produkterna är färdiga och töms ut ur skåpen borde en rapportering 

av produkterna ske i systemet på en gång när man är i Burn-in rummet av personen 

som tömmer skåpet. Detta gör att bättre koll skapas på vilka produkter som har varit 

inne i Burn-in och om det är godkända (tre gröna PASS). I dagens läge får personalen 

i FQA rapportera av produkterna efter att det har packats. Genom att företaget utreder 

möjligheten av att installera en dator i Burn-in rummet så löser man detta prolem. 
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- Vika COC-pappret som ska stoppas i kartongen tar i längden mycket värdefull tid. 

Lösning: Idag så medföljer ett COC-papper med respektive produkt. Pappret är i A-4 

format, vilket betyder att den måste vikas först innan det stoppas in då kartongerna är 

olika stora. Genom att minska ner COC-pappret till A-6 format så får den plats i alla 

kartong storlekar. En investering av en skrivare som skriver i A-6 format löser detta 

problem. Därför föreslår studenten att en utredning av denna lösning genomförs för att 

se om det finns möjlighet.  

 

 

 

 Ytterligare förbättringsförslag 
 

 

I detta avsnitt kommer ytterligare förbättringsförslag att presenteras i form av 

rekommendationer utifrån studentens åsikter samt personalens önskemål på WTE.  

 

Montering av o-ringar och skydds lock är den största tidstjuven i processen. Lösningen på det 

är att vissa produkter som kommer in till FQA behöver montering av skyddslock och o-ringar 

innan det börjar kvalitetssäkras. Detta moment tar jättelångt tid och tillhör inte en FQA 

avdelning. Rekommendation på det är att företaget utreder möjligheten av att investera en 

robot som gör detta moment. En robot sparar mycket tid men är också en bekostnad som 

behöver utredas för att se om det är värt investeringspengarna. En annan rekommendation 

som föreslogs av en medarbetare var att hyra in en person som monterar. Inhyrning av en 

person skulle ske genom arbetsförmedlingen med personer som söker så kallad nystarts jobb. 

Fördelen med att hyra in en person med en nystarts jobb är att det kostar företaget ingenting 

då det är arbetsförmedlingen som står för utbetalning av lön, men nackdelen är att denna 

lösning är temporär lösning och håller möjligtvis inte hela tiden då personen kanske slutar 

från jobbet, inte trivs i jobbet eller hittar ett annat jobb. 

 

Logistikhyllorna som finns ute på logistikavdelning har ett nummersystem. När produkterna 

är klara och färdigpackade ställs de på varsin tillhörande hylla enligt numret som står på 

förpackningen. De produkter som ska levereras ut först står längst ut på hyllan vilket gör att 

det blir lättare för medarbetaren att plocka fram produkterna för vidare leverans till kunden. 

Idag brukar vissa medarbetare slarva med detta system vilket gör att det blir rörigt i 

logistikhyllorna, detta kan leda till felleverans av produkter, extra arbete att hitta rätt produkt 

och värdefull tid går till spillo. 

Rekommendationen i det här fallet är att hitta strikta regler på hur det ska gå till i 

logistikhyllorna. Det som borde införskaffas är en liten tavla där information om hur systemet 

vid logistikhyllorna fungerar. Detta gör att ingen medarbetare glömmer bort eller slarvar med 

reglerna. Tavlan ska hängas på logistikavdelningen. 

 

Under tidtagningen i företaget på olika produkter så var det som det nämndes förut olika 

medarbetare vid varje tillfälle. Vid varje tillfälle visade det sig att medarbetarna 

kvalitetssäkrade och packade på olika sätt. Idag så borde alla medarbetare följa one by one 

metoden. One by one metoden är en metod som innebär att kvalitetssäkring och packning 

utför med en produkt i taget. Det vill säga om tillexempel det har 10 stycken produkter av 

samma sort så viker man tillexempel inte 10 stycken kartonger på en gång, man skannar inte 

alla 10 stycken produkter på engång m.m. Utan man kör ett steg i taget. 

Just in time (JIT) metoden borde tillämpas istället, detta föreslogs av studenten till detta 

examensarbete samt en av medarbetarna på FQA avdelningen. 
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För att ha en Lean känsla i företaget så borde små lappar på 5S metoden hängas ovan för alla 

packningsbänkar och helst i alla avdelningar i företaget. Idag så har företaget ordning och 

reda på alla bänkar samt verktyg, men som en rekommendation så borde små 5S lappar 

hängas ovan alla bänkar för att påminnas om att det alltid jobbar mot Lean.  

 

I FQA avdelningen ska tydliga instruktioner finnas på hur packningen ska gå till oavsett 

vilken metod som tillämpas. Detta gör att alla jobbar på samma sätt och i samma ordning 

vilket leder till ett väl strukturerat flöde och inga misstag sker då reglerna finns framför 

personalen hela tiden.  

 

 

 

 Implementering av förbättringsförslag 

 

 

I detta avsnitt kommer FQA avdelningen att presenteras med nya siffror om företaget beslutar 

sig för att genomföra de effektiviseringsförslagen som togs upp ovan i dagens FQA process. 

Detta för att kunna se hur mycket av onödig tid som har kunnat elimineras. Alla siffror som 

kommer att presenteras är snittsiffror och inga exakta siffror, då alla jobbar olika snabbt och 

på olika sätt har detta medfört att framtagning av samma arbetsmoment fått olika värden. De 

olika stegen och siffrorma nedan är hämtade från mätningar i avsnitt 4.4. Nedan skrivs 

lösningen till de olika stegen och som sedan visar hur mycket tid som har reducerats alltså hur 

mycket tid som har vunnits: 

 

 

- Om ytteretiketten skrivs ut i samband med skanning av COC-numret. Den tid som har 

reducerats: 40 sekunder 

- Om produkterna ställs i rätt serienummer när de är i Burn-in avdelningen så är den 

reducerade tiden: 60 sekunder 

- Om manualerna som medföljer produkterna tas bort. Reducerad tid: 40 sekunder 

- Om montering av skydds lock och o-ringar utförs med hjälp av lösningarna som 

nämndes förut i punkt 4.5 så blir den reducerade tiden: 260 sekunder 

- Om COC-pappret minskas ner till A-6 format, har reducering av den onödiga tiden 

minskat till: 12 sekunder.  

 

 

Total reducerad tid: 40+ 60+ 40+ 260+ 12 = 412 sekunder (6 min 51sekunder) 

 

 

Siffran ovan är endast en snittsiffra på hur mycket vunnen tid är genom att ta bort vissa 

onödiga arbetsmoment i flödet. Siffran visar redan ett bra resultat, trots att det inte är en exakt 

siffra. För att ta fram en exakt siffra bör förbättringsförslagen genomföras i processen och 

flödet bör mätas om på nytt. Ett bättre resultat kan åstadkommas genom att implementering av 

lösningar i avsnittet 4.4.1 tas hänsyn till. Då uppnås en ännu högre siffra än den redan bevisat.  

 

 

 

 

 



37 (46) 

6.2.1. Nya siffror av genomförda mätningarna 
 

 

Om hänsyn tas till de reducerade stegen som föreslogs ovan så skulle tidtagningarna som 

stuedeten genomförde tidigare inte behöva innehålla lika många steg. Alltså får de 

genomförda mätningarna nya steg och nya värden som ser ut såhär: 

 

 Tidtagning omgång 1: RedFox produkt 

 

- Skannar COC numret på produkten, klistrar fast ytter etiketten och frontbilden på 

kartongen och packar ner produkten i kartongen (repeterades fem gånger): 10 min 30 

sekunder = 630 sekunder 

- Rapporterar av produkterna och ställer dem på vagnen: 1 min 5 sekunder = 65 

sekunder 

- Kör ut vagnen till logistiken och lastar av produkterna: 40 sekunder 

 

Totaltid: 630+ 65+ 40 = 735 sekunder (12 min 15 sekunder) 

 

Den gamla tiden var 18 min 50 sekunder (se punkt 4.4) och den nya tiden blev 12 min 15 

sekunder vilket betyder en effektivisering på: 34,96 % 

 

 

 

 Tidtagning omgång 2: Lynx produkt 

 

- Skannar COC numret på produkten, klistrar fast ytter etiketten och frontbilden på 

kartongen och packar ner produkten i kartongen (repeterades fem gånger): 8 min 23 

sekunder = 503 sekunder 

- Rapporterar av produkterna och ställer dem på vagnen: 1 min 7 sekunder = 67 

sekunder 

-  Kör ut vagnen till logistiken och lastar av produkterna: 38 sekunder 

 

Totaltid: 503+ 67+ 38 = 608 sekunder (10 min 8 sekunder) 

 

Den gamla tiden var 13 min 10 sekunder (se punkt 4.4) och den nya tiden blev 10 min 8 

sekunder vilket betyder en effektivisering på: 23,04 %   

 

 

 

 Tidtagning omgång 3: Viper produkt 

 

- Hämtar rätt storts kartonger till produkterna: 50 sekunder 

- Plockar fram inrede: 47 sekunder 

- Packning och skanning av COC numret samtidigt: 11 min 38 sekunder = 698 sekunder 

- Rapporterar av produkterna: 1 min 44 sekunder = 104 sekunder 

- Kör ut vagnen med produkterna till logistiken: 50 sekunder 

 

Totaltid: 50+ 47+ 698+ 104+ 50 = 949 sekunder (15 min 49 sekunder) 
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Den gamla tiden var 24 min 43 sekunder (se punkt 4.4) och den nya tiden blev 15 min 49 

sekunder vilket betyder en effektivisering på: 36,01 % 

 

 

 

 Tidtagning omgång 4: Wolverine 

 

- Skannar produkten och packar ner väntar på att COC-pappret ska skrivas ut, denna 

process tog: 5 min = 300 sekunder 

- Rapporterar av produkterna: 1 min 5 sekunder = 65 sekunder 

- Kör ut vagnen med produkterna till logistiken: 40 sekunder 

 

Totaltid: 300+ 65+ 40 = 405 sekunder (6 min 45 sekunder) 

 

Den gamla tiden var 8 min 9 sekunder (se punkt 4.4) och den nya tiden blev 6 min 45 

sekunder vilket betyder en effektivisering på: 17,18 % 

 

 

 

Genom reducering av vissa moment i FQA avdelningen som utfördes av medarbetarna så har 

studenten kunnat åstadkomma en effektivisering på 36 %. Denna effektiviseringssiffra är en 

siffra som är baserad på tidigare lösningar som har tagits upp i rapporten där kostnaderna för 

att genomföra lösningarna har ej tagits upp i beräkningarna.  
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 

Efter den utförda litteraturstudie och undersökningar som genomfördes i processen har en 

effektivisering av 36,01% kunnat uppnås detta belystes i punkt 6.2.1. Det finns möjligheter att 

uppnå en högre effektiviseringssiffra men då skulle det krävas en längre period av studie och 

forskning för att kunna åstadkomma en siffra som motsvarar minst dubbelt så mycket som 

den uppnådda siffran. Det skulle även krävas tid från förteget att kunna genomföra 

implanteringar på lösningar av problem som blir upptäckta.  

Den uppnådda effektiviseringen är baserad på studentens mätningar och observationer som är 

redovisad i denna examensrapport.  

 

De förbättringsförslagen som har presenterats tidigare är alla genomförbara i företaget, och 

detta leder till att en stor möjlighet av effektivisering finns att genomföra. Några av 

förbättringsförslagen är enklare att genomföra medan andra behöver mer arbete och tar längre 

tid att fullfölja. Lösningarna som är enklare att genomföra är sådana arbeten som är onödiga 

och som upptäcks ganska snabbt i flödet. Det ger varken kunden eller företaget värde, och 

räknas mer som en tidstjuv av den värdefulla tiden som inte utnyttjas till max. Däremot är 

lösningar som är svårare och som behöver längre tid att genomföra räknas också som onödigt 

arbete där den nödvändiga tiden reduceras av arbetet i dagsläget. Målet är att skapa en jämn 

och effektivt flöde där personalen inte ska känna sig stressade av arbetet.  

 

Teorin som upplystes tidigare i rapporten angående Lean och dess verktyg är ett bra 

hjälpmedel för att kunna uppnå de lösningar som har tagits upp i förbättringsförslagen då 

enklare förslag kan lösas genom att tillämpa dess metoder.  
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9. BILAGOR 

 

 Bilaga 1. Kartläggning av vart det olika produkterna går när de är avklarade i Redfox och 

Lynx avdelningen  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 (46) 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Detta är ett exempel på hur en planeringslista för olika produkter som ska packas se 

ut. 
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Bilaga 3. Instruktion kvalitetssäkring och packning av produkt 
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